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Rua: José Rodrigues Fortes, 1961 Jardim Patricia.  

Quatro Barras- Paraná. 

CEP 3.420.000 

Fone/Fax 0xx-41-30226616. 

nelson@squadronet.com.br 

À 

Comissão Permanente de Licitações da Fundação CERTI 

CONCORRENCIA Nº 004/2010 

 

OBJETO : Construção Civil do Prédio do Centro de Referencia em Farmacologia 

Pré Clinica ( Condomínio Sapiens Parque ) 

 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 

 
                                                         A Empresa  Construtora e Incorporadora Squadro Ltda , com 
sede na Rua José Rodrigues Fortes , nº 196 , e com  CEP nº 83.420.000 , Telefone Fax nº 0xx-41-
30.22.66.16, com Escritório Administrativo sito a Rua Augusto Stresser,861-Curitiba e com CGC nº 
79.340.477/0001-76, e Inscrição Estadual nº 90.181.228-44 , vem através desta solicitar  os 
seguintes esclarecimentos : 
 
1- Em analise a planilha de custo no item 12.1.1 ao 12.1.32, 12.2.1 ao 12.2.9 e o item 12.3.1 ao 

12.2.35, o valor unitário, não estão somados os custos sobre a mão de obra , bem como não 
estão computados o percentual do B.D.I, ocasionando uma brutal diferença no valor final da 
Planilha. 

 
2- No item 16.5.1 ao item 16.5.4, consta um valor único de material, sendo que os mesmos 

tratam-se de serviços bem diferentes um dos outros e os custos unitários não espelham a 
realidade de mercado, ocasionando uma também uma grande variação no valor final da 
planilha. 

 
3- Em análise ao Edital, não esta claro se a licitação deverá ser pelo menor preço apresentado ou 

se a planilha poderá com estas diferenças ser alterada, ultrapassando  valor previsto no Edital. 
 

4- No caso de divergência entre os quantitativos de Planilha e os Projetos, como devemos 
proceder, uma vez que não existe previsão para remunerar tais diferenças? 

 
5- Perguntamos a esta Comissão Permanente de Licitação, como devermos proceder quanto ao 

solicitado acima 
 

Sem mais para o momento 
 

Atenciosamente . 
                                                                                           
 

Curitiba, 16 de dezembro de 2010 
                                                 
 
                                                                                                  Nelson Augusto Ribas Mancini 
                                                                                                            Responsável Técnico 
                                                                                                             Crea nº 18.643-D/Pr  


