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Comissão de licitação UFAM <cplufam@gmail.com>

REF. PLEITO QUANTO À PRORROGAÇÃO DE PRAÇO PARA ENTREGA DOS
ESCLARECIMENTOS - RDC 004/2018 UFAM 
1 mensagem

COMERCIAL - CASA NOVA ENGENHARIA <comercial@engenhariacasanova.com.br> 25 de setembro de 2018 16:15
Para: "cplufam@gmail.com" <cplufam@gmail.com>
Cc: "j.wilson-carvalho@hotmail.com" <j.wilson-carvalho@hotmail.com>, "leonardo@engenhariacasanova.com.br"
<leonardo@engenhariacasanova.com.br>

Boa tarde Comissão Permanente de Licitação.

 

Esta empresa vem por meio desta pleitear Prorrogação de Prazo para entrega de Carta-Resposta ao Parecer
Técnico N. 002/2018, de 24/09/2018, tendo como justificativa o esclarecimento de dúvidas relativas ao mesmo
conforme descrição a seguir:

1. A página 3 (três) do referente Parecer salienta o que “Desta Forma, SOLICITAMOS ESCLARECIMENTO, em
razão de não apresentar claramente os valores ofertados pela PROPONENTE, pois em análise desta
proposta, também consideramos que não foi apenas no quesito apontado pela PROPONENTE como
justificativa da DIVERGÊNCIA DE SOMATÓRIO, com simples ato de TRUNCAR ou ARREDONDAR os dados
apresentados das células de planilha de composição de custos unitários (casas decimais) como descritos em
páginas 2, 3, 4 e 5 (...)”

No Parecer Técnico N. 001/2018 de 17/09/2018 foi elencado o que se segue: “EM TODOS OS ITENS da proposta
acusamos divergência de valores em seu somatório, por provável causa de arredondamentos (casas decimais) ou
de ausência de somatório de itens em composição (...)”; ao qual foi prontamente respondido na Carta-Resposta
enviada por esta Empresa do dia 19/09/2018. Nesse sentido solicita-se esclarecimentos de dúvidas quanto ao
atendimento para sanar tal pendência;

2. Ainda na página 3 (três) tem – se: “(...) e para esta parecer não apresentamos questionamentos aos valores
apontados para os materiais (INSUMOS), e sim pela MÃO DE OBRA A EXECUTAR E SEUS ENCARGOS
INDIRETOS. E devido a imprecisão dos dados apresentados, poderá haver ajustes além da fase externa da
licitação, doravante por parte da PROPONENTE (...)”

No elencado anteriormente não houve o entendimento claro por parte desta empresa sobre quais imprecisões estão
sendo apontadas especificamente por parte deste Parecer Técnico, ao qual não faz também menção às mesmas.
Salienta-se também esclarecimentos sobre o elucidado no que tange a “haver ajustes além da fase de externa da
licitação”.

 

Diante exposto as dúvidas acima elencadas, esta empresa pede ainda que, caso haja a possibilidade e transcorrida
a prorrogação de prazo, possa reunir com a área técnica diretamente envolvida na elaboração deste Parecer
Técnico assim poder dirimir as dúvidas apontadas e assim poder atende-los prontamente como é o intuito desta
empresa, para poder enfim sanar todas as pendências apontadas, para fins de entendimento.

 

Att,
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