FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
FUMEC

ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 16/10/17.331
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC).
TOMADA DE PREÇOS: 02/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO DE MEZANINO DA NOVA SEDE FUMEC – MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP, conforme
especificações constantes neste Projeto Básico e demais anexos, incluindo fornecimento de
materiais, equipamentos e mão de obra.
A Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC) , por intermédio da Comissão
Permanente de Licitações, COMUNICA aos interessados, que, em resposta à solicitação de
esclarecimento formulada pela empresa R WEISSENRIEDER DIAS EPP, encaminhada através de email o seguinte:

“Os itens 5.1.6 e 5.1.7 estão com os seus preços unitários lançados no campo quantidade, ou seja,
valores invertidos, pergunto: Esta digníssima Comissão Permanente de Licitações, fará as
alterações necessárias na planilha, ou devemos manter, mesmo sabendo que está incorreto mas
não altera o valor final dos itens?”
Respostas:
Manifestação de nossa área técnica:

1) Foi constatada a inversão dos valores nas colunas Quantidade e Preço Unitário dos itens
5.1.6 e 5.1.7, o que não comprometeu o valor total de referência.
As planilhas de referência estarão corrigidas no site da FUMEC a partir desta data.
Como a planilha zerada constante no site serve apenas como referência às licitantes para
elaboração das propostas, sendo que os valores serão assim considerados: para o item 5.1.6
o quantitativo de 1,00 (uma) unidade e o preço unitário de referência R$ 14.971,64, e no
item 5.1.7, o quantitativo de 30,00 (trinta) metros e o preço unitário de referência de R$
268,71.

Tendo em vista que o esclarecimento não afetará a formulação das propostas, fica
MANTIDA a data de ENTREGA DOS ENVELOPES E SESSÃO PÚBLICA:
06/10/2016 às 9h30min.
Campinas, 05 de outubro de 2016.

Julio Katsuhiko Yoshino
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
FUMEC
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