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(i) Do escorço fático

A Cornuriczurte. afirmando possuir illteresse em participar do ceíame em destaque,

apresentou pedido de Esclarecimento sobre alguus itens do Edital.

(ii) Dos questionâmentos

Questionamento I - Qual o valor real da Obras. tc-m 2 editais que lbrarr públicas corn

valores:

R$ 50.36s.0ó7.65
R$ 47.s62.672,05

QUAL O VALOR REAL?

Baixei os 2 editais e estou com essa dúvida

RESPOSTA:

Inicialmente resta esclarecer que não existenr dois editais para a referida licitação e
que o edital está única e exclusivamente disponivel no site da PreÍêitura Municipal de São

Gonçalo do Amarante/RN. atrar,és do linli:

Atentando-se para o questionamento da empres4 resta claro no item I I .2, do 'fermo

de Referência do edital:

I 1.2 - O t'alor estimudo para a realiz«ção dos sen,iço.s
descriminudos é de R$ 50.365.067,65 (Cinquento
milhões, treíerrtos e sessento e cinco mil, sessenta reais
e sesse la e cinco cenlavos).

AIcm disso. o documento legal que deÍine o valor da obra ou sen,iço de engenharia
é a planilha orçamentiiria. documento esse que traduz e reflete o valor esato da licitaçào em

https://licitacao.saoqoncalo.m. qor,.br/concorrencia-no-004-2021-construcao-de-unidade-

de-atencao-especializada-em-saude-hospital-municipal-de-sao-goncalo-do-amarante-m-
conforme-condicoes-quantidades-e-exi eenc ias-estabelecidas-no-edi/

.Y



tela. Como tamMtn, ta claÍamente expresso no cronograma fisico-financeiro que, juntamente

com a planilha orçamentária, constam no seguinte link informado no site da preÍ'eitura:

https://drive.google.com /drive/folders/ 1QE gvKDBcjeabAHs2HjLf2AViAXpbNaT

Desta Íbit4 não a de se falar em dúvida sobre o valor da licitação. tendo em vista que
uma simples aúlise da planilha orçamentária e do cronograma fisico-hnanceiro. sanaria
qualquer dúvida que pudessc surgir.

Publique-se.

Sào Gonçalo do Amarantc/RN. 28 de setembro de 2021 .

João Maria Perel de Oliveira Soares
Presidente da Comissão 
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