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RES: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - ATO CONVOCATÓRIO Nº 08/2022 AGEVAP

Prezados, boa tarde!
Encaminhamos os esclarecimentos sobre a dúvida enviada:
Em relação à formação dos preços praticados no Ato Convocatório n° 08/2022, os valores foram estimados
por meio de tabelas referências, conforme item 16 do Termo de Referência (TdR).
Em relação às planilhas orçamentárias disponibilizadas, a Proponente deverá presentar preenchidas todas as
abas da planilha (Detalhamento do fator “K”, planilha orçamentária, custo por produto e cronograma).
Na aba referente ao “Fator k”, a proponente deverá preencher os percentuais praticados pela licitante. O
cálculo dos fatores será feito pela própria planilha.
Na aba referente “planilha orçamentária”, a proponente deverá preencher os valores praticados pela
proponente, bem como referenciá-los. Caso o valor adotado seja interno da própria licitante, a proponente
deverá colocar como referência a própria Proponente. O custo total e o custo total com fator K serão
calculados pela própria planilha.
O custo global máximo obtido pela planilha orçamentária, deverá ser dividido na aba “planilha custo por
produto”, respeitando os valores máximos trazidos pela tabela 3, do Termo de Referência (TdR), uma vez que,
conforme o item 17 do TdR, os pagamentos efetivados à empresa contratada serão efetuados por produto.
Na aba “cronograma”, deverá ser preenchidos os valores totais referentes aos produtos. O cálculo de
incidências será realizado pela própria planilha.
Atenciosamente,

Comissão Gestora de Licitações e Contratos
Rua Prudente de Morais, nº 1.023, Centro
Governador Valadares-MG
www.agedoce.org.br

De: Equilíbrio Engenharia <equilibrio@equilibrio-eng.com>
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Ref.:
ATO CONVOCATÓRIO Nº 08/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, PROJETOS
BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS PARA GARANTIA DA SEGURANÇA HÍDRICA EM CONSONÂNCIA
COM O PROGRAMA P21 – PROGRAMA DE INCREMENTO DE
DISPONIBILIDADE HÍDRICA.
Prezados, boa noite.
Equilíbrio Engenharia, interessada em participar do procedimento licitatório em epígrafe, vem, respeitosamente,
solicitar esclarecimentos acerca do Ato Convocatório em referência, especialmente relacionado à Planilha de
Orçamento presente nos anexos do Edital, publicados no portal desta Agência.
1. Relativo à Planilha Orçamentária:
A planilha orçamentária disponibilizada não se encontra preenchida nos campos relativos aos valores unitário e total,
assim como as abas de “Detalhamento do fator K”, “Custo por Produto” e “Cronograma” que estão com as informações
ocultadas. Deste modo, não é possível conhecer do valor orçamentário de referência e tampouco compreender os
limites máximos dos custos unitários e total estabelecidos pelo instrumento convocatório. É sabido que tais limites
possuem caráter desclassificatório quando são ultrapassados pelos proponentes.
Portanto, solicitamos esclarecimento quanto ao orçamento estimativo de referência que balizou a presente
contratação, de modo a permitir aos licitantes conhecer dos limites de precificação para fins de participação no certame
em comento.
Cordialmente,
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