E S C L A R E C I M E N T O Nº
PROCESSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS OBJETO - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços e
obras gerais de construção civil e montagem hidromecânica da Estação Elevatória
de Água Tratada Jardim Nikkey, neste município.
A Comissão Especial de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Sorocaba, vem através do presente, em atenção à consulta formulada pela empresa
ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., esclarecer as licitantes interessadas na Tomada

de Preços em epígrafe o que segue:
Pergunta 1: “ Vem solicitar pedido de esclarecimento referente ao Anexo III - Planilha
Orçamentária, do processo licitatório em epígrafe. No item “7 - Aços para concreto” da
planilha, o Sub-Total 7 foi calculado de forma errônea, pois, o valor demonstrado de R$
15.602,60, é divergente do encontrado quando feita a somatória dos custos totais dos itens
7.1, 7.2 e 7.3. Segue abaixo “trecho” da planilha em questão:
Aços para concreto
Armação com aço CA 60 – 5mm (forn., corte, dobra
7.1
73942 2
e col.)
Armação com aço CA 50b – (forn., corte, dobra e
7.2
74254 2
col.)
7.3 Armação em aço CA60 - tela 5mm x 10cm
1 2 2

kg

377,

R$ 9,25

R$ 3.487,25

kg

1.3 8,

R$ 9,26

R$ 12.115,35

kg

25 ,

R$ 6,90

Sub-total 7

R$ 1.725,00
R$

O valor de R$ 15.602,60 foi encontrado somando apenas os custos totais dos itens 7.1 e
7.2, excluindo o item 7.3. Portanto, solicito que seja providenciada a devida alteração na
planilha orçamentária para que inclua na somatória do Sub-Total 7, o custo referente ao
item 7.3, resultando em um novo valor de R$ 17.327,60?
Resposta: Houve um erro de digitação no campo da soma total e o valor real do Sub-Total
7 é R$ 17.327,6 .
A Comissão Especial de Licitações informa que, devido ao esclarecimento em
referência, fica prorrogado o prazo de encerramento para dia
- às
10:00hs.
Sorocaba, 23 de junho de 2015.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
Maria Eloíse Benette - Presidente

