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QUESTIONAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL N2 OO~2020

A Pregoeira e equipe de apoio receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao Pregão

Presencial nQ 002/2020, cujo objeto está especificado abaixo:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de 3.600 horas máquina escavadeira hidráulica

com profundidade mínima de escavação 6.000mm, 5.000 horas máquina retroescavadeira com

profundidade mínima de escavação de 3.000mm e 5.000 horas caminhão basculante tipo truck com

capacidade mínima de carga de 14 toneladas. Esses serviços serão utilizados na obra de implantação do

Sistema de Abastecimento de Agua na Zona Leste (SABAZ - LESTE)e ETE, pelo período aproximadamente

de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações do Termo de Referência, anexo I do Edita!.

A licitante descreve sua solicitação conforme segue:

~stionamento: Quanto a ausência de vistoria obrigatória no edital, tendo em vista que a visita técnica
serve para um melhor dimensionamento dos serviços a serem realizados principalmente no que se refere
ao consumo de óleo diesel, para elaboração da proposta.
lResposta: Poderá ser realizado a visita técnica facultativa, agendamento prévio com o Sr. Higor Alencar -

Chefe da Divisão de Rede de Agua.

2)Questionamento: Da ausência de planilha de composição de custos unitários, sendo que e mesma será
para melhor avaliação da proposta por parte da Comissão, no que se refere a exequibilidade dos preços
ofertados.
Resposta: Conforme tabela no Termo de Referência Anexo I do Edital, será avaliado o preço global por lote.

De acordo com o item 4.2 do edital todos os custos deverá já inclusos na proposta escrita da licitante.

Araras, 06 de fevereiro de 2020.

ima

~I". 1(. ~
Mõni~ Rangel Silva

Apoio Apoio

~~'
Fábio Eduardo Coladeti

Apoio Apoio

Rlcardo Bento de Moraes
Apoio


