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Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

Divergência em Composição de preço unitário 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 30 de abril de 2021 16:30
Para: Adriano Marcon <adriano.marcon@baliconstrutora.com.br>
Cc: Odair Caetano <controle@baliconstrutora.com.br>, Bruno Baeta Ligorio <bruno@baliconstrutora.com.br>, Pedro
Baeta Ligorio <pedro@baliconstrutora.com.br>
Cco: Andre Luis Portilho Matos <portilho@pbh.gov.br>

REF.: RDC (Eletrônico) n.º 01/2020 - Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de engenharia previstos na implantação de Infraestrutura Cicloviária na Orla da Lagoa da
Pampulha, em Belo Horizonte, contemplando obras civis, sinalização vertical e sinalização horizontal,
com fornecimento de materiais. 

Prezado Sr. Adriano Marcon, boa tarde! 

Informamos que os itens apontados foram retificados, conforme publicação anexa. 

Salientamos que as retificações já foram disponibilizadas nos sites da PBH e Licitações-e. A publicação
no DOM ocorrerá na próxima terça-feira, 04/05/2021.  

Ressalta-se que os preços individuais contidos no Anexo III C – Composição dos Preços Unitários estão
corretos e os erros se tratam de erros formais contidos na fórmula do somatório, facilmente
perceptíveis pelos licitantes. Além disso, os quantitativos são apenas estimativas que não trazem
prejuízo para a formulação da proposta. Sendo assim, está mantida a data da sessão pública para o
dia 06/05/2021. 

Estamos à disposição. 

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em qui., 29 de abr. de 2021 às 14:58, CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS
<bhtrans.cpl@pbh.gov.br> escreveu: 

Prezado Sr. Adriano Marcon, boa tarde!
 
Acusamos recebimento. Vamos verificar e daremos retorno.
 
Atenciosamente,
 
Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

 
 
 
Em qui., 29 de abr. de 2021 às 14:56, Adriano Marcon <adriano.marcon@baliconstrutora.com.br> escreveu: 

Prezados, Boa tarde.
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Venho através desta solicitar a verificação das composições de preço abaixo referentes ao edital :Prestação de
serviços de engenharia previstos na implantação de Infraestrutura Cicloviária na Orla da Lagoa da Pampulha,
em Belo Horizonte, contemplando obras civis, sinalização vertical e sinalização horizontal, com fornecimento de
materiais.  
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-093.903/20-98 
 
CPU´s:
 
Item- 52.01.02 - Demarcação de pavimento com tinta à base de resina acrílica com 0,6 mm de espessura
úmida. Aplicação Manual de material retrorrefletivo para execução de zebrado, triângulo de estacionamento,
fechamento de garagem, travessia de pedestre, retenção, alinhamento, dizeres e simbolos.
 
Item - 52.01.04 - Demarcação de pavimento com material termoplástico extrudado retrorrefletivo com 3 mm de
espessura
 
Existem divergências nos valores.
 
Atenciosamente, 

 

Eng. Adriano Marcon

 

adriano.marcon@baliconstrutora.com.br 

+55 31 3347-9110

www.baliconstrutora.com.br 
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