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Assunto

Re: Fwd: SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTO Chamamento Público n. 06/2021

De

Editais - PM Erechim <editais@erechim.rs.gov.br>

Para

<marcela.sarte@kappex.com.br>, <loraeny.carvalho@kappex.com.br>,
<arthur.neves@kappex.com.br>

Data

2021-08-05 11:25

Prioridade

Mais alta

Bom dia!
Segue resposta do pedido de esclarecimento referente ao Chamamento Público 06/2021:
"4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
(...)
4.5. Os interessados deverão apresentar, em até 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Edital, manifestação
de interesse na realização dos Estudos, mediante apresentação de Requerimento de Autorização na forma do
Anexo I, deste Edital, acompanhado da documentação a seguir:
(...)
c) Projeto de Elaboração dos Estudos, com no máximo 100 (cem) páginas no total, incluindo todos os seus anexos
e atestados, que deverá conter no mínimo as seguintes informações:
(...)
(v) Estimativa de investimentos e custos a serem incorridos com a elaboração dos estudos e prazo de implantação
total do projeto;
(vi) Estimativa do valor de ressarcimento (em valor limitado à estimativa de investimentos e custos previstos no
item antecedente), caso os Estudos sejam integralmente aproveitados pelo Município de Erechim, acompanhado
de informações e parâmetros utilizados para sua definição, sem prejuízo da especificação de tais valores quando
da conclusão dos Estudos;"
A alínea “v” trata de valores de investimentos e custos para a elaboração dos estudos e prazo de implantação do
projeto. Tal cláusula trará as estimativas desses custos.
Na alínea “vi” a empresa apresentará a estimativa de ressarcimentos em valor LIMITADO aos custos envolvidos.
Porém, a empresa poderá apresentar o valor que achar conveniente e possível, desde que limite aos custos
apresentados na alínea “v”. No caso de aproveitamento dos estudos, será respeitada a cláusula 8.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
Att,
Roberta Bonatti

---

Divisão de Licitações - Setor de Editais
Prefeitura Municipal de Erechim
(54) 3520-7024 - Ramal 8087

-------- Mensagem original -------Assunto:SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTO - Chamamento Público n. 06/2021
Data:2021-07-29 12:53
De:Marcela Sarte <marcela.sarte@kappex.com.br>
Para:comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br, Loraeny Carvalho <loraeny.carvalho@kappex.com.br>, Arthur Neves
<arthur.neves@kappex.com.br>

Prefeitura Municipal de Erechim
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Compras e Licitações
Divisão de LicitaçÕes
Ref.: Chamamento Público n. 06/2021
Processo n. 15126/2021
Procedimento de Manifestação de Interesse
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Empresa: KAPPEX ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ.: 04.805.879/0001-08
Prezados Senhores, boa tarde!
A KAPPEX ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 04.805.879/0001-08,
vem através da presente, solicitar esclarecimentos, referente ao Chamamento Público n. 06/2021, item 2, "c", (v) e (vi),
conforme vejamos:
(v) Estimativa de investimentos e custos a serem incorridos com a elaboração dos estudos e prazo de implantação total do
projeto;
(vi) Estimativa do valor do ressarcimento (em valor limitado à estimativa de investimentos e custos previstos no item
antecedente), caso os estudos sejam integralmente aproveitados pelo Município de Erechim, acompanhado de informações e
parâmetros utilizados para sua definição, sem prejuízo da especificação de tais valores quando da conclusão dos Estudos.
Desta forma, entendemos que a estimativa de custos apontado no item (v), se tratam do valor requerido para ressarcimento
previsto em Lei, previsto no item (vi), no caso dos estudos sejam integralmente aproveitados pelo município, no limite previsto
no 8.1 do Edital, tal seja, os valores do item (v) e (vi) são identificados pois se trata da mesma estimativa. Está correto o
entendimento?
Atenciosamente,
--
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