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Jonatan Setúbal <jonatansetubal@mtpar.mt.gov.br>

Re: Esclarecimento 
1 mensagem

Jonatan Setúbal <jonatansetubal@mtpar.mt.gov.br> 11 de março de 202
Para: M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>
Cc: Pregao Sad <pregao@seplag.mt.gov.br>, adilson.capri@terra.com.br, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, Tamires <tamires.capri@terra.com.br>, Central de Projetos MT P
<centraldeprojetos@mtpar.mt.gov.br>

Boa tarde Prezado Licitante,

1 - Em conformidade com o art. 34 da Lei 13.303/2016 o orçamento estimado é sigiloso. Não pode haver divulgação para as licitantes.
"Art. 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se à contratante,
mediante justificação na fase de preparação prevista no inciso I do art. 51 desta Lei, conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo 
divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.     (Vide Lei nº 14.002, de 2020)"

2 - O item 11.4 do edital, destacado no e-mail enviado, diz respeito a análise da proposta comercial após a fase de lances públicos, quando já tiver se chegado ao me
preço na licitação. O preço do licitante classificado em 1º lugar não pode ser superior ao estimado na fase interna, ele é nosso máximo.

3 - Existem dois tipos de composição nesta licitação, as feitas com base na tabela SINAPI e as feitas com base em composições próprias. Tanto que foi solicitado a
apresentação de ambas as planilhas pelos licitantes. Ambas estão anexas ao edital, a planilha de composições próprias é o ANEXO VI-J, a planilha orçamentária é o
ANEXO VI-E e a planilha de preços unitários é o anexo VI-I.
Todas elas fazem parte da composição do custo estimado total. 
Na pasta de trabalho do excel disponibilizada junto ao edital (e que envio anexa) constam os modelos dos anexos VI-D, VI-E, VI-F, VI-G, VI-I E VI-J.
Lembrando que os anexos VI-C ao VI-J devem ser apresentados devidamente preenchidos junto à proposta de preços, em conformidade com o edital. 

Prezado Pregoeiro Erick,

Gentileza encartar resposta no SIAG para que os demais interessados possam ter acesso.

Atenciosamente,

Antônio Jonatan Lima Setúbal
Técnico Administrativo
Divisão de Orçamento, Convênios, Aquisições e Contratos 
Núcleo Administrativo - MT-PAR
Telefone: (65) 3622-0133

--

Em qua., 10 de mar. de 2021 às 17:04, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br> escreveu: 

 

Prezados,

 

Por gentileza, esclarecer sobre qual é o valor apresentado pelo órgão no Pregão Eletrônico nº 001/2021/MTPAR.

Pois, com a análise que fizemos de todas as planilhas disponíveis, no site de aquisições governamentais (SIAG-MT), só identificamos um valor de R$ 716.611,52.

 

 

 

 

E no edital do Pregão vem a seguinte instrução:

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14002.htm#art22
mailto:mrocha.capri@terra.com.br
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Esse valor apresentado só corresponde as composições do SINAPI? Como devemos proceder?

 

 

 

Atenciosamente,

 

Max Augustus Rocha

Eng.º Civil

---------------------------------------------

( (65) 3661-2555

( (65) 99633-9076

* mrocha.capri@terra.com.br

 

 

Livre de vírus. www.avast.com.
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