
RE: Confer | CP 01/2019 Questionamento

Departamento de Licitação PMJ <licitacao.pmj@hotmail.com>
Qua, 19/02/2020 16:06
Para:  daniel.mariot@conferconstrutora.com.br <daniel.mariot@conferconstrutora.com.br>

1 anexos (528 KB)
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS - SUL CONSTRUÇÕES E PROJETOS.pdf;

Boa Tarde,

Em relação ao seu questionamento, temos a informar o seguinte:

A empresa responsável pela elaboração do projeto, emitiu um ofício resposta e o mesmo
segue anexado. 

O Edital, memoriais e projetos em sua totalidade, foram todos retificados e estão
disponíveis para todos os interessados na página oficial do município de jaguaruna em:

https://www.jaguaruna.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/54939/codLicitaca
o/155882

Maiores esclarecimentos, ficamos a inteira disposição.

Favor confirmar o recebimento.

Att,

Prefeitura Municipal de Jaguaruna-SC
Setor de Licitação
Av. Duque de Caxias, n 290, Centro, Jaguaruna/SC - CEP: 88.715-000
Fone:(48)3624-8422/3624-0132

De: daniel.mariot@conferconstrutora.com.br <daniel.mariot@conferconstrutora.com.br>
Enviado: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 08:58
Para: licitacao.pmj@hotmail.com <licitacao.pmj@hotmail.com>
Assunto: ENC: Confer | CP 01/2019 Ques�onamento
 
Prezados, Bom Dia!
 
Algum retorno quanto ao ques�onamento efetuado em 23/01, abaixo?
 
 
 
Atenciosamente,
 
Daniel Mazzuco Mariot
Administrativo
daniel.mariot@conferconstrutora.com.br
(48)3433-5001

 

De: daniel.mariot@conferconstrutora.com.br <daniel.mariot@conferconstrutora.com.br> 
Enviada em: quinta-feira, 23 de janeiro de 2020 11:51
Para: 'licitacao.pmj@hotmail.com' <licitacao.pmj@hotmail.com>
Cc: 'alex.pandolfo@conferconstrutora.com.br' <alex.pandolfo@conferconstrutora.com.br>; ''Liana Hoffmann Maurilio'
(liana.hoffmann@conferconstrutora.com.br)' <liana.hoffmann@conferconstrutora.com.br>
Assunto: Confer | CP 01/2019 Ques�onamento
 
Prezados, Bom Dia.
 

PM JAGUARUNA CP 01/2019
pavimentação asfal�ca, incluindo terraplanagem, drenagem pluvial, oac e sinalização
viária da rodovia municipal prefeito inocêncio tobias ricardo, trecho da rótula de acesso
ao aeroporto até a rua manoel cruz, com extensão de 7.008,30 metros

 

https://www.jaguaruna.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/54939/codLicitacao/155882
mailto:daniel.mariot@conferconstrutora.com.br


 
 

1. Considerando que a licitação é empreitada por Preço Global, solicitamos composição dos custos utilizados no orçamento para
esclarecer as observações citadas em amarelo no arquivo em anexo.

No anexo é possível verificar algumas inconsistências entre serviços descritos na planilha e custos não previstos no custo adotado e entre as
composições utilizadas para determinar os preços e o projeto executivo.
 
 

2. Não foi possível encontrar o custo dos materiais betuminosos no Sicro conforme indicado em planilha. Qual a data base dos
materiais betuminosos considerado no orçamento? O custo foi baseado em cotações atualizadas?

 
 

3. Administração Local e mobilização de equipamentos:
 

Considerando que:
 
O TCU, orientou os órgãos e entidades da administração pública a retirarem o percentual da administração local e mobilização de equipamentos
do BDI e colocá-los na planilha orçamentária como custo direto;
O patamar de BDI de 24,63% apresentada pela prefeitura não consta o valor de administração local e tampouco mobilização de equipamentos;
Na planilha orçamentária não há item para remuneração da administração local e mobilização;
 
Pergunta-se?
Como serão remunerados os custos referentes a administração local ( Engenheiro, topógrafo, laboratório, almoxarife, veículos,
escritório local, etc) e mobilização de equipamentos? Será objeto de aditivo futuro ?

 
 
 
 
 
Atenciosamente,
 
Daniel Mazzuco Mariot
Administrativo
daniel.mariot@conferconstrutora.com.br
(48)3433-5001

 
 
 
 
 
 
 

mailto:daniel.mariot@conferconstrutora.com.br

