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PROC. ADM. N. 564252/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2019

Renato Pereira <renato.pereira@geoprojetos.com.br>
Qua, 30/01/2019 15:32
Para: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>
Cc: 'José Roberto' <jroberto@geoprojetos.com.br>; victor.avelar@geoprojetos.com.br <victor.avelar@geoprojetos.com.br>

Prezados Senhores,
 
Em relação ao Pregão Presencial em destaque, Para Prestação De Serviços De Engenharia Para Elaboração De
Projeto Final De Engenharia Para Pavimentação De Vias Urbanas No Município De Várzea Grande – MT, solicitamos
alguns esclarecimentos listados abaixo:
 

1-    Poderá ser apresentada uma única proposta englobando os 4 lotes? Caso contrário, o ENVELOPE II referente a
HABILITAÇÃO poderá ser comum aos 4 lotes sendo necessária a individualização por lote apenas dos
envelopes da PROPOSTA COMERCIAL?

2-    É necessário obter  o CRC antes da Licitação? Caso afirmativo, como proceder para a obtenção do CRC
(Certificado de Registro Cadastral) a tempo da Licitação, já que não é possível fazer por internet?

3-    A proposta comercial a ser apresentada na data do certame deverá conter a COMPOSIÇÃO DE CUSTO ou
somente quando da apresentação da proposta adequada ao último lance?

4-    Execução de topografia faz parte do escopo? Caso afirmativo solicitamos informar as quantidades e
especificações (incluindo RN e sistemas de coordenadas a serem utilizados) do serviço a ser fornecido e as
características gerais da região a ser levantada (relevo, vegetação, obstáculos, autorizações para realização do
levantamento, questão fundiária, etc..);

5-    Execução de sondagens e ensaios geotécnicos fazem parte do escopo? Caso afirmativo solicitamos informar as
quantidades e especificações do serviço a ser fornecido.

6-    Os orçamentos mencionados no escopo deverão seguir algum sistema de preços (exemplo. SICRO, SINAP)
7-    Qual é o prazo de análise de documentos por parte da prefeitura? Estas informações são necessárias para

formulação do cronograma solicitado no edital.
8-    Qual é o prazo de pagamento após apresentação das NFs de serviço devidamente atestadas pela fiscalização?
9-    Há a necessidade de reuniões de coordenação de projeto? Qual a periodicidade desejada?
10- O projeto deverá incluir algum tipo de estudo fundiário incluindo aspectos de desapropriação e custos

correlatos?
 
 
Atenciosamente,
 
Renato Pereira
Gerente Comercial
Diretoria Comercial
 

   
 

Praça Pio X, nº 78, 11° andar, Centro - CEP: 20091-040 - Rio de Janeiro / RJ
 

Contatos: +55 (21) 2216-5478 / +55 (21) 98691-2772 | +55 (21) 98691-2773 / renato.pereira@geoprojetos.com.br
 

Visite nosso site www.geoprojetos.com.br e Siga-nos no      
 
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.
 

Este documento pode incluir informação confidencial e de propriedade restrita da Geoprojetos Engenharia Ltda e apenas pode ser lido por aquele(s) a qual o mesmo tenha

sido endereçado. Se você recebeu essa mensagem de e-mail indevidamente, por favor avise-nos imediatamente. Quaisquer opiniões ou informações expressadas neste e-mail

pertencem ao seu remetente e não necessariamente coincidem com aquelas da Geoprojetos Engenharia Ltda. Este documento não pode ser reproduzido, copiado,

distribuído, publicado ou modificado por terceiros, sem a prévia autorização por escrito da Geoprojetos Engenharia Ltda.

 

This document may include confidential information and restricted property of Geoprojetos Engenharia Ltda, and should only be read by those to whom it is addressed. If you

have received this e-mail message in error, please notify us immediately. Any views or opinions expressed in this email are those of the sender and do not necessarily coincide

with those of the Geoprojetos Engenharia Ltda. This document may not be reproduced, copied, distributed, published or modified by third parties without the prior written

consent of Geoprojetos Engenharia Ltda.
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