
Concorrência Pública 07/2012

De: Juliano Rangel (juliano@encomind.com.br)

Enviada: segunda-feira, 8 de outubro de 2012 16:02:39

Para: licitavg05@hotmail.com

 

Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência Pública n.° 07/2012

Objeto : Construção de 01 Estação de Tratamento de Esgoto e 03 Estações elevatórias

 

Prezados (as) Senhores (as)

 

Tem o presente a finalidade de informar que o valor informado no Edital de Concorrência Pública n.° 07/2012 não
correspondem com o valor informado na planilha de orçamento.

O edital informa no item 4.2:

"4.2.1 Pela Secretaria de Infraestrutura do Município de VÁRZEA GRANDE, para execução da
obra de R$ 3.884.560,43 (três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos
e sessenta reais e quarenta e três centavos)"

 

No entanto, o orçamento da obra importa em R$ 6.429.220,63 (seis milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, duze

 

Agora vejamos, se a obra fosse apenas dos serviços conforme informado por telefone pela servidora Luciana

 

Não acredito ser uma licitação apenas de serviço pois em todo o edital em nenhum momento foi mensurado tal cond

 

Alem disso veja o que diz o edital:

 

"11.1.25. Será responsável por todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos
serviços tais como: salários, benefícios sociais, impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciário, fiscal, comerciais e convencionais, transportes, insumos, equipamentos e
materiais consumidos diretamente na execução e todos os demais custos necessários ao

perfeito cumprimento dos serviços;"

 

Com base nas informações constantes no edital, estamos certos de que houve algum engano no momento da publicaçã

 

Para tanto pedimos para que se verifique o que houve para que possamos esclarecer as dúvidas que surgiram decor

 

 

certos de vossa compreensão, subscrevemos com nosso agradecimento, na certeza que logo serão esclarecidas estas

Juliano Rangel

Encomind, Engenharia Ind. Com. Ltda.

Rod. Arq. Helder Cândia, - Km 3,5 Caixa Posta 15,

Bairro Ribeirãi do Lipa - CEP 78048-150 - Cuiabá - MT
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