SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PROCESSO LICITATÓRIO N° 146.866/2012
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2012
INFORMAÇÃO CPL N.º 002/2013

Informamos que foi requerido o Pedido de Esclarecimento abaixo, para o qual foi emitido o
esclarecimento que segue:

- ITENS 09 ATÉ 17 SÃO MEDIDOS POR METRO E NÃO POR PEÇA. DO ITEM 09
AO 16, POSSO SIMPLESMENTE COTAR POR METRO, MAS OS ITENS 16 E 17
PODEM SER POR KG OU METRO.
R: A unidade apresentada na planilha está equivocada, o correto seria unidade metro. Porém
os preços e quantidades apresentados são referentes a unidade m, não sendo comprometidos
os valores unitários e totais e quantitativos apresentados.
- ITEM 29 – VALOR UNITÁRIO = R$ 489,65 X 1 PÇ. = R$ 616,06. REVER A LINHA
QUE TEM ERRO TAMBÉM NO VALOR TOTAL.
R: A linha referente ao item 29 se refere ao resumo dos subitens 29.1 a 29.5. Fazendo-se a
análise dos referidos subitens de composição verificou-se que os mesmos estão corretos
(unidades, quantidades e valores) e que os valores finais apresentados na coluna TOTAL
GERAL também estão corretos, não comprometendo o orçamento apresentado. Portanto,
para fins de apresentação de proposta, devem ser respeitados os limites apresentados nos
referidos subitens. O item 29 constou apenas como mero referencial para seguir a lógica da
planilha e por isso apresenta incongruências, entretanto não foi considerado para fins de
valores unitários e totais, não interferindo na composição de preços apresentada.
- ITEM 53 – VERIFICAR QUANTIDADE, PROVAVELMENTE SÃO 05 PEÇAS E
NÃO 50 COMO CONSTA.
R: A unidade apresentada na planilha está equivocada, o correto seria unidade Kg. Porém os
preços e quantidades apresentados são referentes a unidade Kg, não sendo comprometidos os
valores unitários e totais e quantitativos apresentados. O item se refere a compra de 02 peças.

Florianópolis, 10 de janeiro de 2013.
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