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ANÁLISE DO PEDIDO E ESCLARECIMENTO 

                    CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 03.2016 

 

Empresa: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 01.318.705/0001-14, com sede Av. 

Mario Palma, 1700 - Jardim Mariana, Cuiabá - MT, 78040-640. 

 
 
 

Trata-se o presente, da apreciação e deliberação acerca da solicitação feita por 

Vossa Senhoria, encaminhada a esta Superintendia de Licitações via protocolo, ao Edital de 

Concorrência Publica n. 03.2016, cujo objeto é o contratação de empresa especializada para execução 

das obras de ampliação e reforma do Ginásio Poliesportivo “FIOTÃO”, adequando suas dimensões, da 

quadra, às dimensões oficiais, com aumento da capacidade de torcedores e a inclusão de novos 

espaços para múltiplas atividades. 

 

 
DOS QUESTIONAMETOS 

A empresa solicita esclarecimentos ao edital, referente às planilhas e itens do descritivo técnico do 

processo, licitatório em apreço, com as seguintes alegações: 

 

“No Volume 4 – Orçamento Filinto Muller na página 22 – Item 5.4 Onde fala da 
Bonificação onde de lê “Para fornecimento e transporte de material asfáltico foi 

aplicada a 
bonificação de 15% e demais serviço foi empregado a bonificação do DNIT de 

29,98%”, sendo que no edital Pag. 2 item 2.1.1 e também como demonstrado nas 

Planilhas de orçamentos fala-se em “17,69%”. Qual devemos considerar para a 

referida Concorrência”. 
 

ESCLARECIMENTO 

Assim diante de tal questionamento verificou-se que a mesma é de pertinência técnica, ou seja, ligado 

ao termo de referência. Diante disso, encaminhamos o devido pedido de esclarecimento a Secretaria 

Responsável para a mesma deliberasse acerca. 

Após, retornou da Secretaria demandante por intermédio de resposta a pedido de esclarecimentos a 

seguinte resposta, transcrita na integra:  

“A bonificação a ser considerada é de 17,69%, conforme demonstrado nas planilhas 

orçamentárias” 
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RESPOSTA 

Assim, diante das informações apresentada pela Secretaria demandante, faço de seus 

argumentos a minha resposta ao esclarecimento, mantendo inalterados o edital e data de 

abertura. 

Informamos ainda que os projetos deverão ser retirados na superintendência de licitação da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande/Mt, mediante disponibilização de mídia (CD/PEN 

DRIVE), com espaço mínimo de 1gb, conforme 1.3 do edital retificado. 

 

Várzea Grande/Mt.,  19 de agosto de 2016 

 

 

 

 

Landolfo L. Vilela Garcia 

Presidente da CPL 


