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ENC: ESCLARECIMENTO EDITAL TP N 03/2020-PMJ

Licitação Crema Engenharia <licitacao@cremaengenharia.com.br>
Seg, 27/04/2020 08:28
Para:  'Departamento de Licitação PMJ' <licitacao.pmj@hotmail.com>

Bom dia,
Aguardando esclarecimento referente TP Nº 03/2020 – PMJ.
 
Favor acusar recebimento!
 
Atenciosamente;

 
 
De: Licitação Crema Engenharia [mailto:licitacao@cremaengenharia.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 15:51
Para: 'Departamento de Licitação PMJ'
Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO EDITAL TP N 03/2020-PMJ
 
Bom dia,
Tudo bem?
Segue esclarecimento referente ao Edital TP Nº03/2020.
Em um versão do edital nova data o item encontra-se:
4.1 g) o valor global da proposta não poderá ultrapassar o valor do orçamento oficial (Planilha
Orçamentária), que é de R$ 230.409,66 (duzentos e trinta mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e seis
centavos).
 
E na versão edital e edital retificado o item encontra-se:
4.1 g) o valor global da proposta não poderá ultrapassar o valor do orçamento oficial (Termo de
Referência), que é de R$ 828.276,00 (oitocentos e vinte e oito mil e duzentos e setenta e seis reais).
 
E o termo de referência encontra-se com quantitativos e valões chegando ao total de R$ 828.276,00
(oitocentos e vinte e oito mil e duzentos e setenta e seis reais).
 
Devemos considerar qual valor global a ser licitado?
 
 
Favor acusar recebimento!
 
Atenciosamente;
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De: Licitação Crema Engenharia [mailto:licitacao@cremaengenharia.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 10:29
Para: 'licitacao.pmj@hotmail.com'
Assunto: ESCLARECIMENTO EDITAL TP N 03/2020-PMJ
 
Bom dia,
Tudo bem?
Segue esclarecimento referente ao Edital TP Nº03/2020.
Em um versão do edital nova data o item encontra-se:
4.1 g) o valor global da proposta não poderá ultrapassar o valor do orçamento oficial (Planilha
Orçamentária), que é de R$ 230.409,66 (duzentos e trinta mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e seis
centavos).
 
E na versão edital e edital retificado o item encontra-se:
4.1 g) o valor global da proposta não poderá ultrapassar o valor do orçamento oficial (Termo de
Referência), que é de R$ 828.276,00 (oitocentos e vinte e oito mil e duzentos e setenta e seis reais).
 
E o termo de referência encontra-se com quantitativos e valões chegando ao total de R$ 828.276,00
(oitocentos e vinte e oito mil e duzentos e setenta e seis reais).
 
Devemos considerar qual valor global a ser licitado?
 

 
Favor acusar recebimento!
 
Atenciosamente;
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