13/06/2018

Webmail :: Fwd: Re: Fwd: Divergência de Valores TP 02/2018

Assunto

Fwd: Re: Fwd: Divergência de Valores TP
02/2018

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

<engenharia@mahalconstrucaocivil.com.br>

Cópia

<marcelo@caldeiraseguros.com.br> ,
<denilsonmendes.cmps@yahoo.com> ,
<nerci@salleseng.com.br> ,
<comercial@mahalconstrucaocivil.com.br> ,
<govanysouzza@hotmail.com> ,
<julianoatanazio@yahoo.com.br> ,
<pietro@construtoralanzillotti.com.br> ,
<toballservicos@gmail.com> ,
<tacherdayane@hotmail.com> ,
<DIRETORIA@RAENGMA.COM.BR> ,
<comercial@mahalconstrucaocivil.com.br> ,
<ricardo@galli.net.br> , <REGINA@COPLEM.COM.BR>
<cassio@construtoraarco.com.br> ,
<comercial@mahalconstrucaocivil.com.br>

Cópia Oculta (Cco)

<dlc@saltodepirapora.sp.gov.br>

Data

13.06.2018 14:35

,

São Manoel - CPOS.pdf (770 KB)
Boa tarde!

Encaminhamos abaixo a resposta da Engenharia, informando que o valor com BDI está correto R$21,72.
Atenciosamente,

Marilene Cruz
-------- Mensagem original -------Assunto:Re: Fwd: Divergência de Valores TP 02/2018
Data:13.06.2018 14:08
De:engenharia@saltodepirapora.sp.gov.br
Para:<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Boa tarde.

Referente ao esclarecimento, quanto ao valor unitário do item 2.9.5 da planilha orçamentária, informo que o valor
correto é de R$ 21,72 (vinte e um reais e setenta e dois centavos) com BDI (15%) incluso, pois a tabela CPOS o
valor é de R$ 18,89 (dezoito reais e oitenta e nove centavos) sem BDI. Segue anexo cópia da CPOS - item
33.10.020.

Antonio

Em 13.06.2018 11:20, licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br escreveu:
Prezados:
Bom dia
Pedimos verificação do apontamento.
Atenciosamente,
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Webmail :: Fwd: Re: Fwd: Divergência de Valores TP 02/2018

Licitação

-------- Mensagem original -------Assunto:Divergência de Valores TP 02/2018
Data:13.06.2018 11:12
De:"Engenharia Mahal" <engenharia@mahalconstrucaocivil.com.br>
Para:<licitacao.saltodepirapora@hotmail.com>
Cópia:"Comercial - Hellen" <comercial@mahalconstrucaocivil.com.br>

Prezados, bom dia!

Ao analisar a nova planilha orçamentária da TP 02/2018 (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO SÃO MANOEL),
verifiquei novo erro de valores.
O valor unitário do item 2.9.5 (tinta látex em massa, inclusive preparo externo) não está acrescido do BDI (15%).
Se o valor unitário sem BDI é igual a R$ 27,28 como consta na planilha, o valor unitário com 15% de BDI deveria
ser R$ 31,37 e não R$21,72 como está.
Essa divergência resulta em uma diferença de R$1.737,36 no valor total da planilha.

Solicito, por gentileza, análise desse item e fico no aguardo da correção.

Obrigada,

Gabriela Balarini
Engenheira
(15) 3233-8983 / 9.9641-1342
www.grupolaham.com.br
logo email
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