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Setor de Compras e Licitações Córrego Fundo MG <pregoescorregofundo@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - TP 001/2022 

Eriko - Método Projetos <licitacao@metodoprojetos.net.br> 3 de março de 2022 15:08
Para: pregoescorregofundo@gmail.com
Cc: Marcilio - Método Projetos <marcilio.euripedes@metodoprojetos.net.br>

Prezados, boa tarde.

 

Segue pedido de esclarecimento referente a processo licitatório referenciado abaixo:

 

TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022

PROCESSO LICITATÓRIO: 010/2022

 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Execução de projetos de extensão de rede elétrica em diversas vias públicas do
município de Córrego Fundo/MG, conforme Projeto (s), Memorial (s) Descritivo (s), Cronograma (s) Físico Financeiro e Planilha (s)
Orçamentária (s), incluindo o fornecimento de todo o material, nos termos e especificações contidas no edital e seus anexos.

 

QUESTIONAMENTO 01

 

No Cronograma físico financeiro apresenta os prazos de execução e valores por projeto, entretanto no cronograma os valores apresentados
são diferentes dos licitados por projeto, vejamos:

 

Planilha de Preços Licitação por projeto –

 

Cronograma Físico Financeiro –
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Embora o total seja o mesmo, os valores unitários de projetos não batem com o orçado.

 

Como devemos proceder na montagem do cronograma? Visto que toda montagem de Dossiê será por projetos e não devendo ser
separado, entendemos que podemos deixar somente os valores dos projetos já incluso a elaboração do dossiê, estamos corretos em
nosso entendimento?

 

 

QUESTIONAMENTO 02

 

A planilha Orçamentária de número 03 (Rua Amarillis), apresenta em seu quantitativo de poste de 18 postes, enquanto no projeto consta
somente 09 poste, vejamos:

 

Planilha orçamentária –

 

 

No Projeto –
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Constando somente 09 postes e troca de estruturas, entendemos que os preços de mão de obra deverão seguir o projeto, visto que o
quantitativo de US não seria suficiente para a instalação de 18 postes, estamos correto em nosso entendimento?

 

 

QUESTIONAMENTO 03

 

O município solicita a apresentação detalhada do BDI, e disponibiliza uma planilha baseada no Acordão do TCU – BDI “2622/2013- TCU”,
vejamos:

 

 

Entretanto o Acordão do TCU, dispõe de intervalor e índices adotados divergentes do apresentado, conforme colacionado abaixo:

 

Índices Acordão TCU
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Entendemos que os intervalos foram alocados de forma equivocada e que cada licitante deverá apresentar a sua composição de fato
de acordo com o Acordão em vigor, estamos correto em nosso entendimento?

 

 

Certos de uma breve resposta, aguardamos.

 

Atenciosamente,

 

7 anexos
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