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Pesclarecimento

ö De RAFAEL KORLIKOSKI <rafa.korlil @hotmall.com>

Ë l' Para licitacao@marmeleiro,pr.g0v.br <licitacao@marmeleiro,pr.gov.br>

Data 05"08-202210:41

Bom dia

Gostarfamos de esclarecer algumas duvldas referente alpO3/2o22,llumlnação em espaços públicos.

Analisando a planilha e projetos acreditamos que algumas informações podem interferir bastante em qualidade dos produtos e assim um valor bem

dlstinto a orçar.

* Os postes a utilizar devem ser apenas pintados, ou devem ser galvanizados a fogo?
*Condutores 3 vias 10mm , não especifica se pode ser utilizado alumfnio ou cobre, se o cabo a utillzar for cobre o preço da planilha é três vezes

menor do que preço praticado no mercado atual,
*As luminárias e braços a lnstalar nas ruas, também devemos prever nos custos parafusos p fixar nos postes e conectores p llgação na rede ou estes

serão fornecidos pela prefeitura?

^ Aguardo retorno...

Atenciosamente

^

RafaelZ. Korlikoski

'Í?Af A 1 vvtaløcþ* Eláfv í,ø'ÿ
(46)3547-2257

(46) 9e903-1105
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Memorand o n" 47 12022-SE

Marmeleiro, 08 de agosto de2022

Ao
Setor de Licitações

Assunto: Tomada de Preços 00312022 - Readequação do orçamento.

Prezados,

Segue abaixo resposta à solicitação feita por e-mail, o qual trata de esclarecimentos
à empresa com interesse na licitação:

* Os postes a utilizar devem ser apenas pintados, ou devem ser galvanizados a fogo?
R.: galvanizados a fogo. Será alterada a descrição para ficar claro na planilha.

*Condutores 3 vias I1mm , não especiJìca se pode ser utilizado alumínio ou cobre,

se o cabo a utilizar þr cobre o preço da plønilha ,! três vezes menor do que preço
praticado no mercado atual'
R.: Os cabos devem ser de cobre. Será alterada a descrição para ficar claro na planilha.

Em consulta as empresas que fomeceram cotação, duas informaram que haviam
cotado cabo de alumínio. A planillha será atualizada com o valor corrigido.

*As luminárias e braços a instalar nas ruas, também devemos prever nos custos

parafusos pfixar nos postes e conectores p ligação na rede ou estes serão fornecidos
pela prefeitura?
R.: Sim, deve estar incluído todos os itens necessários para instalação, de todos os

itens da planilha. A prefeitura não fornecerânada.

Desta forma, sugiro suspender o processo para que sejam corrigidas essas

inconsistências na planilha.
MICHEL Arinâdoderormàdlerar

MA RTt N AZzo: liiiliïi',oo^""""
D¡dor: 2022.08.08 1l{3:06

07553233943 +t'oo'

Michel Martinazzo
Engenheiro Civil
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Re: Fwd: esclarecimento

De Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro <engenharia@)marmeleiro.pr.gov.br>

Para Licilações e Contratos <licilacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Data A8-08-202210:54

Bom dia, referente à solicitação de esclarecimentos, segue respostas:

* Os postes a utilizar devem ser apenos pintødos, ou devem ser galvanizodos o fogo?

R.: galvanizados a fogo. Será alterada a descrição para ficar claro na planilha.

*Condutores 3 vios 70mm , não especifico se pode ser utilizado olumínio ou cobre, se o cabo a utilizar for cobre o preço do planilha é três vezes

menor do que preço proticødo no mercado otual,

R.: Os cabos devem ser de cobre. Será alterada a descrição para ficar claro na planilha. Em consulta as empresas que forneceram cotação, duas

informaram que haviam cotado cabo de alumfnio. A planillha será atualizada com o valor corrigido.

*As luminórios e braços a instoldr nos ruos, tombém devemos prever nos custos pdrofusos p fixor nos postes e conectores p ligoção na rede ou estes

serão fornecidos pelo prefeituraT

R.: Sim, deve estar inclufdo todos os itens necessários para instalação, de todos os itens da planilha. A prefeitura não fornecerá nada.

¡Resta forma, sugiro suspender o processo para que sejam feitas as adequaçöes necessárias

'¡pffiHe Atenciosanrente,

Mic he l
Setor de Engenharia
(46) 3s2s-8tøe
Avenida MacalÍ, 255

Centro

Ma rnreleÌ rolPR
856!5-øøø

Ilnr 05-08-2022 10:45, l,icitaçôcs e L'ontratos escreveu:

^ A tcncios¿rnlente,

Sr'tor dc I-i critaç:ilcs

Tcl (4ó) :ì-\25-8107 / 3-525-8 I 0-5

-------- N4ensagenr origirtal --------

Ässun to: esclitrer;irnento

D¿ta: t)5-0{l-2022 l0:41

Dc: RAlr/\llL K()R.t.fl(OSKI .,i.afia.korlíl(-i)hotrnail.conr--.r'iritf¿r.korlill¿i)hornrail.conrì"

Bom dia

Gostaríamos de esclarecer algumas duvidas referente atp 03/2022, iluminação em espaços públicos.

Analisando a planilha e projetos acreditamos que algumas informações podem interferir bastante em qualidade dos produtos e assim um valor

bem distinto a orçar,

+ Os postes a utilizar devem ser apenas pintados, ou devem ser galvanizados a fogo?

*Condutores3viaslomm,nãoespecificasepodeserutilizadoalumíniooucobre, se ocaboautilizarforcobreopreçodaplanilhaétrêsvezes

menor do que preço praticado no mercado atual.



*As luminárias e braços a lnstalar nas ruas, também devemos prever nos custos parafusos p fixar nos postes e conectores p ligação na rede ou

estes serão fornecldos pela prefeltura?

Aguardo retorno..

Atenciosamente

RafaelZ. Korlikoski

'RAf Af vvtølnçqp.vEWtvírÃ,v
(46) 3547-22s7

99903-1105

sT

^
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MUNIC iPIO DE MARMELEIRO
131)

ESTADO DO PARANA

DESPACIIO

Em atenção ao Memorando n' 04712022 - SE do Setor de Engenharia, do qual sugere a

suspensão da Tomada de Preços n" 00312022 - Processo Administrativo no lll12022 -LIC,para

que sejam corrigidas inconsistências na planilha orçamentária.

Desta forma, decido por acatar a solicitação do Setor de Engenharia e suspender o edital

para adequação da planilha orçamentária e demais documentos.

Atenciosamente,

Marmeleiro, 08 de agosto de2022

air Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitaoaolá)rnarnrclcir o.pr.qov.br' / lic itacao02la rn¡rnneloi¡ o. pr.sov. lrr - Telefone: (46) 3525-8107 I 8105


