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Re: ESCLARECIMENTOS - TP N.º 11-2018

Bom dia. 

Senhor Licitante, 

Informamos que tal solicitação encontra-se intempestiva, conforme item 4.1 do Edital: 
4.1. A licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação dos termos deste edital, deverá
solicitar esclarecimento junto a Comissão Permanente de Licitação, através de solicitação protocolada até o 5º
(quinto) dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão inaugural, conforme legislação vigente.

O prazo para apresentação de pedido de esclarecimentos é de até cinco dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão pública. 

No caso em tela, a realização da sessão dar-se-á no dia 16/10/2018 (terça-feira) às 08h30min (horário local),
portanto, o prazo para os interessados solicitarem esclarecimentos sobre o respectivo edital expirou-se dia
08/10/2018 (segunda-feira). 

O pedido de esclarecimentos, que originou este expediente, ocorreu em 13/10/2018 (sábado) às 10h51min,
fora do horário de expediente deste órgão, sendo manifestamente intempestiva a medida buscada.

Ressaltamos que o presente pedido de esclarecimentos é intempestivo, não cabe à administração conhecê-lo,
mas ainda assim por oficio, pois como servidores públicos temos a obrigação de atender e aplicar os princípios
da moralidade, impessoalidade e legalidade, analisaremos o questionamento. 

Ocorre, que houve apenas um equivoco na digitação. 

Tendo em vista que, o item 16 e Anexo I, ambos do Instrumento Convocatório, e Cronograma estão corretos.
Tal equívoco, será corrigido através de errata, sendo mantida a data da sessão pública.

Atenciosamente,

Aline Arantes Correa
Presidente CPL

Município de Várzea Grande - MT
Secretaria de Administração

Licitação Administração PMVG
seg 15-10-2018 10:46

Para:A.I.Fernandes Serviços de Engenharia <terranorte@bol.com.br>;

Cc:ma.plan@terra.com.br <ma.plan@terra.com.br>; ranalucas@gmail.com <ranalucas@gmail.com>; robson.equacional@gmail.com
<robson.equacional@gmail.com>;

 1 anexo

ERRATA-I.pdf;
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Superintendência de Licitação
(65) 3688-8020 / 8443-1238
licita.sma@varzeagrande.mt.gov.br
www.varzeagrande.mt.gov.br
Favor Confirmar o Recebimento deste e-mail.

De: A.I.Fernandes Serviços de Engenharia <terranorte@bol.com.br> 
Enviado: 13 de outubro de 2018 10:51 
Para: Licitação Administração PMVG 
Cc: ma.plan@terra.com.br; ranalucas@gmail.com; robson.equacional@gmail.com 
Assunto: ESCLARECIMENTOS - TP N.º 11-2018

A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ: sob o n.º
24.683.120/0001-07, com sede à Rua Barão de Melgaço, 2754, Edificio Work Tower, Sala 302, Centro,
Cuiabá/MT, pelos seus representantes abaixo, vem solicitar dessa comissão de licitação, esclarecimentos
quanto ao prazo de execução da obra para a Tomada de Preços n.º 11/2018, onde os itens 13.13 (Do
Conteudo do Envelope II), diverge do item 19.13 (do Anexo I), conforme abaixo, (Constantes no Edital TP n.º
11/2018): 

DO CONTEUDO DO ENVELOPE II - "PROPOSTA COMERCIAL" 

13.13 - Prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, a partir da expedição da Ordem de Serviço. 

ANEXO I 

19.13 - Prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da expedição da Ordem de
Serviço. 
Também, nas planilhas de orçamento, constam cronograma com 180 (cento e oitenta) dias. 
Favor nos esclarecer? 

Sendo o que temos para o momento. 

Atenciosamente. 

A.I.Fernandes Serviços de Engenharia 
Eng. Idalécio Fernandes +55 65 9 9927.1033 
Arq. Rhannah Lucas +55 65 9 9913.1033 
Eng. Marloisio Pereira Alves +55 65 9 8115-6225

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/

