
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

CONCORRÊNCIA Nº 126/2022 
 

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados objetivando a elaboração do Plano de
Manejo para a unidade de conservação Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) da Ilha do
Morro do Amaral.
 
Recebido em 14 de março de 2022 às 11h57min.
Questionamento 1: "A planilha de preços disponibilizada pela PMJ, anexo IV do Edital, apresenta
somente uma planilha orçamentária sintética, sem a composição de custos utilizada para a precificação
de cada item do orçamento. Deve-se entregar somente esta planilha sintética preenchida ou será
disponibilizada uma nova versão de planilha de preços com mais informações e com a composição
detalhada de preços unitários individualizado por mão de-obra, materiais, equipamentos, insumos e
serviços para cada um dos produtos a serem desenvolvidos, considerando e descriminando as
quantidades consideradas e orçadas, visando atender a letra B do item 9.2.1 do Edital?" 
Resposta: Não será disponibilizada uma nova versão de planilha de preços. A participante deverá apresentar
a planilha orçamentária sintética e a planilha orçamentária analítica, conforme subitem 9.2.1 do edital.
 
Questionamento 2: "Para o correto e pleno atendimento do solicitado nos itens 9.2 a 9.5 serão
disponibilizados o detalhamento dos insumos cotados (constantes e não constantes da tabela) e os
respectivos quantitativos e custos considerados?" 
Resposta: O orçamento de referência foi obtido através de cotações, sendo assim não há como disponibilizar
o detalhamento dos insumos cotados, considerando que os custos indiretos já fazem parte do preço final. A
participante é que deverá abrir o seu custo unitário, através da sua composição de custos.
 
Questionamento 3: "Serão disponibilizados os valores de BDI utilizados na formação do preço unitário
de cada item do orçamento detalhado?" 
Resposta: A formação do preço estimado do presente processo foi realizada através de cotação, onde a
empresa cotada apresentou seu preço final, sem demonstrar todos os custos deste preço, razão pelo qual, o
processo não dispõe de demonstração da composição do BDI.
 
Questionamento 4: "Será disponibilizada a fórmula de formação de BDI utilizada pela PMJ?" 
Resposta: Como esclarecido na questão 3, o processo não dispõe da composição do BDI, contudo,
esclarecemos que, todas as empresas participantes terão a obrigação de indicar o percentual de BDI na sua
composição de custos, conforme subitem 9.2.1, alínea "a" do edital. E, ainda a demonstração do BDI é
quesito obrigatório para a empresa contratada, no momento da assinatura do contrato, conforme subitem
11.4.2 do edital.
 
Questionamento 5: "Na planilha sintética disponibilizada com o edital os percentuais de BDI estão
zerados. O valor de referência deste Edital está corretamente calculado e considerando o BDI? Caso
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esteja solicitamos disponibilizar nova versão da planilha sintética com os valores de preços unitários e
de BDI corrigidos/preenchidos." 
Resposta: Os valores do BDI estão zerados, pois o orçamento de referência utilizado foi a cotação de
preços. Deste modo, os custos indiretos já fazem parte do preço final estimado no edital. O BDI que está
disponibilizado na planilha orçamentária sintética, trata-se somente de referência para as empresas e
formalidade do sistema utilizado pela Prefeitura.
 

Aline Mirany Venturi Bussolaro
Presidente da Comissão de Licitação - Portaria nº 040/2022

Documento assinado eletronicamente por Aline Mirany Venturi Bussolaro,
Servidor(a) Público(a), em 16/03/2022, às 17:06, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0012229308 e o código CRC D08B79D0.
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