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licitacao

De: licitacao <licitacao@crcrj.org.br>
Enviado em: terça-feira, 13 de setembro de 2016 15:47
Para: 'mauro@ibeg.com.br'
Cc: 'carlos eduardo pinto silva'
Assunto: ENC: ENC: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016 - ESCLARECIMENTOS

Dr. Mauro, 
Conforme  resposta do nosso engenheiro responsável, seguem os esclarecimentos aos seus 
questionamentos; 

1. Não está previsto no orçamento referencial os custos indiretos (administração local, 
mobilização e canteiro), conforme determina o item 14.1.4.1 do edital (e orientação do 
TCU). 

Resposta 1: Entendimento está parcialmente correto, como segue;  

• Administração local: Na fase da habilitação, a empresa arrematante deverá encaminhar 
sua proposta de preço com o valor global, que deverá estar acompanhada da planilha 
de formação de preços conforme as orientações da IN-02/08-MPOG, estando detalhado 
todos os custos que irão compor o preço global. 

• Canteiro: Da mesma forma as considerações deste custo, deverão ser feitas em 
conformidade com os itens e possibilidades apresentadas na visita técnica, bem como 
a sua apresentação em planilha detalhada de preço, conforme as orientações da IN-
02/08-MPOG;  

2. O prazo de obra constante no cronograma referencial (12 semanas de obra) está 
divergente com o previsto no item 9.1 do edital (60 dias de obra + 30 dias de operação). 

• Resposta 2: O prazo contratual das obras é de 90 dias corridos e está em conformidade 
com o item 9.1 do edital, o cronograma referencial será revisado sem prejuízo aos 
estudos para a elaboração de preço por parte do arrematante, pois o prazo para 
execução deverá totalizar 90 (noventa) dias. 

3. Mobilização: a impressão em formato PDF sofreu uma falha no item 1.2 da planilha que 
está em branco. A descrição do item:  

• Resposta 3 : "MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS, FRETES, ENTRE OUTROS" 

Caso persista alguma dúvida estaremos  à disposição, 
Att. 
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De: carlos eduardo pinto silva [mailto:cadu.silva@icloud.com]  
Enviada em: terça-feira, 13 de setembro de 2016 14:19 
Para: licitacao <licitacao@crcrj.org.br> 
Assunto: Re: ENC: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016 - ESCLARECIMENTOS 

 
Sra Pregoeira boa tarde, 
 
 Segue abaixo os esclarecimentos: 
 

1)    Não está previsto no orçamento referencial os custos indiretos (administração local, mobilização e 
canteiro), conforme determina o item 14.1.4.1 do edital (e orientação do TCU). 

Resposta 1: Entendimento está parcialmente correto, como segue: 

Administração local: o arrematante deverá prever os custos em sua proposta e oportunamente apresentar a 
planilha, conforme as orientações da IN-02/08-MPOG; 
Canteiro: as considerações de custo devem ser feitas em conformidade com os itens e possibilidades 
apresentadas na visita técnica, bem como a sua apresentação em planilha oportunamente, conforme as 
orientações da IN-02/08-MPOG; 

Mobilização: a impressão em formato PDF sofreu uma falha no item 1.2 da planilha que está em 
branco. Segue a descrição do item "MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS, FRETES, ENTRE OUTROS" 

  

2)    O prazo de obra constante no cronograma referencial (12 semanas de obra) está divergente com o 
previsto no item 9.1 do edital (60 dias de obra + 30 dias de operação). 

Resposta 2: o prazo contratual das obras é de 90 dias corridos e está em conformidade com o item 
9.1 do edital, o cronograma referencial será revisado sem prejuízo aos estudos para a elaboração 
de preço por parte do arrematante. 

Cordialmente 
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Engº Carlos Eduardo Pinto Silva 
 
Em 12 de set de 2016 às 12:56, licitacao <licitacao@crcrj.org.br> escreveu: 

Sr. Carlos Eduardo, 

Segue e-mail do Sr. Mauro Maciel, da IBEG ENGENHARIA, com as dúvidas a respeito do 
edital PE027/2016.  

Solicitamos nos esclarecer para que possamos auxiliar o Dr. Mauro na formulação de sua 
proposta. 

Att. 

Cecilia Bandeira 

Pregoeira 

  

De: Mauro Maciel [mailto:mauro@ibeg.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 12 de setembro de 2016 12:38 
Para: licitacao@crcrj.org.br 
Cc: cmacieleng@bol.com.br 
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2016 - ESCLARECIMENTOS 

  

Prezados Senhores; 

  

Em conformidade com o item 1.3 do edital de Pregão Eletrônico nº 027/2016, vimos 
solicitar os seguintes esclarecimentos: 

1)    Não está previsto no orçamento referencial os custos indiretos (administração local, 
mobilização e canteiro), conforme determina o item 14.1.4.1 do edital (e orientação do 
TCU). 
  

2)    O prazo de obra constante no cronograma referencial (12 semanas de obra) está 
divergente com o previsto no item 9.1 do edital (60 dias de obra + 30 dias de 
operação). 

Outrossim, solicitamos a disponibilização das planilhas que devemos preencher, que 
vieram em PDF, em arquivo editável (excel, por exemplo). 

  

Atenciosamente, 
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Engº Mauro Maciel  (Tel.: 21-992719596) 

IBEG Engenharia e Construções Ltda. 

  


