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ExpressoLivre - ExpressoMail
Remetente: "Karen | Britafoz" <tecnico@britafoz.com.br>
Para:

licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br

Data:

05/04/2022 09:31

Assunto:

ESCLARECIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022

Anexos:
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foz.pdf (2.82 MB)

Bom dia!

Referente a planilha do Lote nº 02:

É obrigatório apresentar a planilha sem o valor do BDI, conforme o modelo
disponibilizado no portal (em anexo)? Ou podemos incluir uma coluna e
adicionar o BDI nos custos unitários?
É preciso apresentar também o cronograma físico-financeiro e planilha de
composição do BDI?
A referência utilizada na planilha é do SINAPI novembro/2021, quanto ao
reequilíbrio de preços no caso dos ligantes, será considerado a partir de
novembro/2021 ou da data da licitação (13/04/2022)? Fazemos esse
questionamento pois já houve aumento nos ligantes em fevereiro/2022 e em
01/04/ 2022.

Aguardamos o retorno!

Atenciosamente,

Karen Camila Almeida Sumensse
Assistente Técnica de Engenharia

07/04/2022 16:40
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Av.Tancredo Neves, 3257 – Itaipu B
Foz do Iguaçu – PR / CEP: 85.867-318
Tel: (45) 3577-6767 / 99997-1009
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ExpressoLivre - ExpressoMail
Remetente: "Marco Antonio de Figueiredo" <marcofigueiredo@ceasa.pr.gov.br>
Para:

Os destinatarios nao estao sendo exibidos para esta impressao

Data:

05/04/2022 10:00

Assunto:

Re: Fw: ESCLARECIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022

Anexos:

image003.jpg (3.21 KB)
foz.pdf (2.82 MB)

Bom dia
Quantos aos questionamentos temos a ponderar:É obrigatório apresentar a planilha sem o valor do BDI, conforme o
modelo disponibilizado no portal (em anexo)? Ou podemos incluir uma
coluna e adicionar o BDI nos custos unitários?
A planilha terá que seguir o modelo apresentado, colocando o BDI sobre o
custo final da Obra, explicitado no rodapé da mesma.
A vencedora deverá apresentara CEASA após assinatura do contrato a
planilha vencedora original em arquivo aberto, por exemplo Excel, contendo
inclusive o o cálculo do BDI utilizado.
É preciso apresentar também o cronograma físico financeiro e planilha
de composição do BDI?
Sim porém a vencedora terá obrigação de apresentá-lo conforme a resposta
acima.
A referência utilizada na planilha é do SINAPI novembro/2021, quanto
ao reequilíbrio de preços no caso dos ligantes, será considerado a
partir de novembro/2021 ou da data da licitação (13/04/2022)?
Fazemos esse questionamento pois já houve aumento nos ligantes em
fevereiro/2022 e em 01/04/ 2022.
Solicito que esse quesito seja respondido pela ASJUR, pois a DIMAN utilizou
a planilha em vigor na época e quanto a realinhamento de preços os mesmos são
analisados juridicamente, embaso em documentos probatórios da empreiteira.

Assim fico a disposição.
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Atenciosamente

Eng. Marco Antônio de Figueiredo
Divisão de Engenharia
41-999255.7028
Av. Silva Jardim, 303 - Rebouças
CEP: 82590-300 - Curitiba/PR
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas.
É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários.
Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a.
O remetente e a CEASA não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da
mensagem em função de sua transmissão via Internet.

Em 05/04/2022 às 09:46 horas, "Licitação CEASA"
<licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br> escreveu:
Bom dia!!!
Solicito auxilio para responder ao questionamento de licitação formulado abaixo.
Temos até as 09:00hs de amanhã para responder.
Fico no aguardo
Att

Sonia de Brito Barbosa
Gerente de Licitações e Contratos / Presidente CPL / Pregoeira Oficial
CEASA - Centrais de Abastecimento do Paraná
(41)3253-3232 - Ramal 209
soniabb@ceasa.pr.gov.br
http://www.ceasa.pr.gov.br
Av. Silva Jardim, 303 - Rebouças
CEP: 80230-000 - Curitiba/PR
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas.
É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários.
Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a.
O remetente e a CEASA não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da
mensagem em função de sua transmissão via Internet.

---------- Mensagem encaminhada ---------Remetente: "Karen | Britafoz" <tecnico@britafoz.com.br>
Data: 05/04/2022 09:31 (12 minutos atrás)
Assunto: ESCLARECIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022
Para: licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br
Bom dia!

Referente a planilha do Lote nº 02:
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É obrigatório apresentar a planilha sem o valor do BDI, conforme o modelo
disponibilizado no portal (em anexo)? Ou podemos incluir uma coluna e
adicionar o BDI nos custos unitários?
É preciso apresentar também o cronograma físico-financeiro e planilha de
composição do BDI?
A referência utilizada na planilha é do SINAPI novembro/2021, quanto ao
reequilíbrio de preços no caso dos ligantes, será considerado a partir de
novembro/2021 ou da data da licitação (13/04/2022)? Fazemos esse
questionamento pois já houve aumento nos ligantes em fevereiro/2022 e em
01/04/ 2022.

Aguardamos o retorno!

Atenciosamente,

Karen Camila Almeida Sumensse
Assistente Técnica de Engenharia
Av.Tancredo Neves, 3257 – Itaipu B
Foz do Iguaçu – PR / CEP: 85.867-318
Tel: (45) 3577-6767 / 99997-1009

07/04/2022 16:43

