
Concorrência Nº 01/2019

 
Assunto: Respostas
 
Segue:

RES: Concorrência Nº 01/2019 À Comissão Especial de Licitação Ref.: Licitação – Concorrência Nº 01/2019

Em relação à licitação em referência, para atendimento ao item Proposta Comercial:
1. Planilha orçamentária Detalhada: está correto nosso entendimento de que essa planilha, por não ter um modelo no edital, podemos apresentar o valor por
produto?
Proceder como descrito no Edital. Item 6.1.2/Proposta Comercial, envelope 3): preços unitários, parciais e globais dos serviços e respec�vos produtos.

2. Composição do BDI: está correto nosso entendimento que poderemos apresentar a tabela de composição do BDI, u�lizada para a proposta, em forma
impressa? Atenciosamente.
Proceder como descrito no Edital. Item 6.1.3 /Proposta Comercial, envelope 3): poderá ser entregue de forma impressa, caso não acarrete grande número de
folhas.

At.te
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Licitação SEMAD

qua 19/02/2020 09:11

Para:Buratto, Regina <regina.buratto@arcadis.com>;



 

De: Bura�o, Regina <regina.bura�o@arcadis.com>
Enviado: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 11:11
Para: Licitação SEMAD
Cc: Kakinami, Sueli; Scheremeta, Paulo
Assunto: RES: Concorrência Nº 01/2019
 
À
Comissão Especial de Licitação
Ref.: Licitação – Concorrência Nº 01/2019
 
Em relação à licitação em referência, para atendimento ao item Proposta Comercial:
 

1. Planilha orçamentária Detalhada: está correto nosso entendimento de que essa planilha, por não ter um modelo no edital, podemos apresentar o valor por produto?
 

2. Composição do BDI: está correto nosso entendimento que poderemos apresentar a tabela de composição do BDI, u�lizada para a proposta, em forma impressa?
 
 
Atenciosamente.
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