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De : Elétrica Radiante <ele.radiante@gmail.com>
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CONCORRENCIA PÚBLICA 003/2022
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QUESTIONAMENTO / CAÇAPAVA - SP - CONCORRENCIA PÚBLICA 003/2022

quarta, 23 de nov. de 2022 - 11:19

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Senhores(as),
Na condição de representante da empresa ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS -
EIRELI, cadastrada no CNPJ sob o n.º 15.984.883/0001-99, venho através deste, solicitar
informação referente ao acima citado:
Acerca da documentação técnica e amostra.
Qual o prazo para a apresentação do catálogo, Ensaio, Amostra e toda documentação
referente às luminárias. O edital deixa claro que será apresentado apenas pela ganhadora
do certame.
Acerca de Almoxarifado de materiais.
A prefeitura disponibilizará um almoxarifado para o condicionamento correto dos materiais
ou o mesmo será de responsabilidade da Contratada?
Acerca da Placa de Obra.
O Edital, termo e planilha não inclui placa de obra, porém o uso de placas de identificação do
exercício profissional é obrigatório, a Contratante irá fazer a doação deste material e serviço, ou será
executado pela contratada e somado como aditivo posteriormente?
Acerca do descarte, limpeza e sinalização.
O edital menciona que a contratada deverá arcar com o descarte, limpeza e a sinalização,
porém não menciona na planilha orçamentária o pagamento para esses serviços.
Acerca da Administração local e BDI.
Entendemos que para o levantamento de viabilidade financeira o Edital pede que seja
incorporado os custos relativos a serviços, materiais e equipamentos, portanto, se
tratando de uma obra de tal porte, a solicitação de acervos e atestados técnicos
equivalentes, deixar de incluir na planilha orçamentária a Administração Local e o BDI,
poderia causar risco à possível ganhadora.
 Portanto como não identifiquei alguns desses itens, gostaria de entender
melhor como foi feito o levantamento destes custos. Se por meio de cotações,
gostaria que a prefeitura nos disponibilizasse este material para melhor
entendimento, e se por meio de bases de dados de orçamentos, gostaria de
saber qual foram as bases e suas respectivas identificações.
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