ESCLARECIMENTOS 1 – Tomada de Preços n. 002/2017

Prezado,
Em atenção ao esclarecimento solicitado em 01/08/2017, abaixo transcrito,
informamos que:
O preço estimado para execução do objeto constante do Edital nº 004/2017 é parte
integrante do processo licitatório e precede atos internos prévios ao lançamento da
licitação que balizam a definição do valor da Licitação.
Neste ínterim, o valor máximo estimado para esta Licitação permanecerá aquele
constante da Cláusula 9.1 do Edital mencionado.

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2017.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CREMERJ

_____________________________________________________________________________
De: xxxxxxxxxxxxxxxx
Enviada em: terça-feira, 1 de agosto de 2017 12:25
Para: licitacoes@crm-rj.gov.br
Assunto: Esclarecimento Tomada de Preços nº 002/2017
Prezados, bom dia!
Gostaria de solicitar a este conceituado órgão, uma revisão na planilha orçamentária
da referida Tomada de Preços, pois alguns itens apresentados na planilha estão com
os preços muito defasados com a realidade encontrada no mercado, conforme
seguem alguns exemplos abaixo:
Item
02.09
02.11
02.13

Descrição

Valor Planilha

Valor
Mercado

Rampa móvel da marca Multirampa, em
R$ 1.700,00 R$ 3.220,00
alumínio naval, referência: RD-II 8140
Mármores e Granitos
R$ 12.463,14 R$ 19.747,00
Louças, Metais e Equipamentos
Torneira Fabrimar Top Jet Aquarius 20cm R$ 143,44
R$ 177,61
Tanque Deca 40l
R$ 414,40
R$ 416,90
Bacia
Convencional
conforto
sem
R$ 405,00
R$ 459,90
abertura frontal Vogue Plus Conforto
R$ 549,57
Assento sanitário linha confort Deca
R$ 507,89

Por se tratar de uma licitação na modalidade Tomada de Preços por Empreitada por
Preço Global, tipo menor preço, sabemos que, a empresa vencedora será aquela
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que, atender todas as normas para habilitação e apresentar a menor proposta de
preço, ocasionando assim uma defasagem maior ainda nos valores apresentados na
planilha orçamentária, ficando inviável a participação na licitação, pois ainda existem
os impostos que serão computados no momento da emissão das Notas Fiscais e
custos relativos a administração da mesma.
Desde já agradeço a colaboração desta conceituada administração.
Atenciosamente,
XXXXXXXXXXXXXX
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