Bom dia !
Segue Resposta aos questionamentos, conforme abaixo;

Atenciosamente;
André Luis Almeida Guimarães
Seção de Licitação
Prefeitura Municipal Jambeiro-SP
Contato: (12) 3978 - 2600 R:2607
QUESTIONAMENTOS EMPRESA MANDELA:

Bom dia Sr. Pregoeiro,
Ao preencher a planilha de composição de custos, conforme o modelo que o senhor
enviou, encontrei algumas incoerências, como segue:
1 - Podemos alterar o formato? Em algumas partes está causando confusão.

Resp. 01: Esse é um modelo, pode adequar para a realidade de sua empresa;
2 - Quanto a depreciação, onde surgiu a referência de 20% do combustível gasto?

Resp. 02: Conforme informado anteriormente, deve-se informar a realidade da
empresa.
3 - A linha 31 PREÇO FINAL PAGO POR KM – VIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA – 72 KM P/ DIA

Não entendi o porque dela neste local. Podemos eliminar?

Resp. 03: A única linha que a KM corresponde a 72 Km por dia é a de número 01,
e o texto referente a Via Pavimentada e Não Pavimentada é a titulo de informação,
uma vez que o veículo transitará em vias com e sem pavimentação asfáltica, no
qual poderá ser mantido na planilha.
4 - Posso alterar o final da planilha para ficar mais claro ou temos que utilizar exatamente conforme o modelo?

Resp. 04: Pode ser alterada desde que informe realmente os custos para
obtenção do valor final.
5 - Nos encargos foi colocado 6%, da minha empresa é maior, devo alterar para o que pago ou tenho que seguir
o modelo?

Resp. 05: Deve-se alterar para a realidade da empresa.
6 - Na linha final foi colocado 141 dias, o correto não seriam 200 dias?

Resp. 06: Essa planilha encaminhada serve de modelo, o correto será 200 dias
letivos
7 - Esta planilha irá junto com a proposta de preços? Será motivo de desclassificação da proposta a não
apresentação?

Resp. 07: A Planilha deverá ser entregue juntamente com a Proposta de Preços, e
a empresa que não entregar a Planilha Analítica de Custo será desclassificada
conforme Item 7.4.4 do Edital
Resp: A planilha encaminhada serve de modelo para elaboração de uma planilha
que atenda a realidade da empresa, conforme informado anteriormente

