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Frefeitura l[unicipal de Imperatriz * MA
Secretaria de lnfraestnrürra a Serviços Públicos
CEmiseão Fermanente de Licihção

PROCE§§O ADilINI§TRATIVO NO O2.I O.OO.O1 9'202í . §INFRA
coNcoRRÊHcll PuBLtcA No 0021202í

Fundamentaçãa:

NO QUE §E REF.ERE À pTANILHA ORçA!$ENTÀruA

E§CLÂREC|tUIENT0,gr,

Apos análise da planilha orçamentária (compo§ições), a licitants. identificou 04 valores unitários

distintos para mão de obra do Eletricista, mnfonne sqgue:
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íImo. Sr, Presidenfs da Corníssão de UclÍação,

A empresa EIP SERVIÇO§ DE ILUMINAÇÃO lfOn LTDA, com CNPJ no: 03.834.750/0001-

57, para fins de participação na CONCORRÊHCIA PÚBLEA No 0021021, por intermêdio de

§$a representantê legat a Sra §elma Maria de Barros Fonseca Ramos filha, CPF:

8S1.040.794-68, IBENT:4100889 - SSP -PE, Licitante legatdesfa Concorrência Pública está

soltbrkndo escíarcernenfos dos rÍens abaixo RCI que se refere à licitação çitada acima.

''É prática usual fomentada peto arí. 40, inç. Vlll, que â Administração forneça

esc/arecrmenfos sobre as resras edrfa/iclas. Tenda a respo§a í.qmuÍedla cuniro vinculanfe para

fodos os Ênvolvidos."

Lei Federal 8.666. Art.?; Edital Convocatório, Att. 21, ltam 21.1.;
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No ltem 5.1 da compos(Éo o valor unitário da mâo de obra do eletricista ê de R$ 31,05:
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o valor unitário passa a ser R$ 27,99

Nos itens 6.9 e 6.10 o valor unitário é de R$ 32,87 .
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Porfim, os itens 9.1 e 9.8 o valor unitário do Eletricista é de R$ 37,49:
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solicitação sê/'a atendida
probidade administrativa e
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Tendo em vista as divergências apontadas, gostaríamos de saber qual o valor unitário deverá
ser utilizado para elaboração da planilha de preços.

NesÍes termos, ficaremos aguardando uma informação ofiçial do colegiado quanto a
no§§a solicitação, rogamas que em nome da supremacia do rnferesse público, a nossa

admínistrativas dâ

Çampina Grande, 03 de agosÍo de 2021

ndrade Calife
Analista de Licitação
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