
25/08/2022 10:10 SEI/PMPA - 20166179 - Documento

https://sei.procempa.com.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14000219051… 1/2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
 

UNIDADE PERMANENTE DE LICITAÇÕES - DLC/SMAP
DOCUMENTO

Tomada de Preços n.º 030/2022

Processo: 22.0.000056153-7

Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para Obras de Revitalização na Praça Sem Nome área
(191/02), Praça Três Figueiras área (199/01) e Praça Jornalista Orlando Loureiro área (191/03) - Academia de Ginástica ao ar livre,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

 

Pedido de Esclarecimento GP Mobiliário Sustentável e Urbanização (20162680)

Resposta EO-SMAMUS (20164862)

 

QUESTIONAMENTO: 

Verificando a planilha orçamentária, verificamos que nos itens dos aparelhos da academia, existem valores “zerados” nas colunas que,
conforme padrão de outros equipamentos na mesma lista, tem Valores para EQUIPAMENTOS, MO e MATERIAL, notamos que na coluna MAT,
os itens Simulador de Caminhada, Simulador de Remo, Remada APC e Voador Peitoral, não tem valor, e por padrão como nos demais itens
da lista, deveriam ter seus respectivos valores. (ilustramos abaixo):

Solicitamos os valores ou a planilha com os valores que estão na coluna MAT zerados dos aparelhos das 3 praças, com os respectivos valores
para que possamos ter o valor total correto da planilha.

 

 

RESPOSTA: 

Em esclarecimento ao questionamento encaminhado pela GP Mobiliário Sustentável e Urbanização, informamos que não há equívoco no que
se refere aos valores “zerados” nas colunas indicadas no documento pedido de esclarecimento 20162680 e, por conseguinte, a solicitação dos
“valores ou a planilha com os valores que estão na coluna MAT zerados dos aparelhos das 3 praças, com os respectivos valores para que
possamos ter o valor total correto da planilha” não procede.

A coluna MAT da planilha orçamentária refere-se a materiais e serviços e estes já estão contemplados na aquisição dos aparelhos, tais como
parabolt, arruelas e parafusos. Desta forma, a planilha orçamentária do doc SEI 19620739 já contempla os valores alegados, o que fica
totalmente evidente nas composições. Já os equipamentos em que a coluna MAT possui valores diferentes de zero, tal ocorre em função da
necessidade de execução de base de concreto abaixo da laje da academia, envolvendo valores referentes a materiais e serviços não
contemplados na aquisição do equipamento.

Documento assinado eletronicamente por Wilson Pereira Ramos, Chefe de Unidade, em 25/08/2022, às 10:04, conforme o art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Tamires Barcellos Peron, Assistente Administrativo, em 25/08/2022, às 10:06,
conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código
verificador 20166179 e o código CRC 36F26776.
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