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

CONCORRÊNCIA Nº 112/2020 - EDITAL SEI Nº 5826005/2020 - SAP.UPR
 

Edificações em alvenaria e pavimentação de passeio e arruamento no imóvel do Centro de Bem Estar Animal
 

ESCLARECIMENTO V
 
 

Recebido em 13 de maio de 2020 às 19h24
1. Analisando a planilha orçamentária sintética, verificamos que nos itens 3.9.4.1, 6.11.1 até 6.11.4 a taxa de BDI está zerada.
Aplicando o BDI nestes itens, o valor unitário irá aumentar bem como valor global. Em nossa proposta aplicando-se o BDI para estes
itens, o nosso valor unitário ficará maior que o valor unitário de referência. Seremos inabilitados pois nosso valor unitário para estes
itens será maior que o valor de referência adotado pela PM de Joinville?
Resposta: Os itens em questão foram adequados, conforme Errata SEI nº 6486428/2020 - SAP.UPR, publicada em 22 de junho de
2020.
 

ESCLARECIMENTO VI
Recebido em 15 de julho de 2020 às 09h58
1. Conforme nosso interesse na Licitação Concorrência 112/2020 EDITAL SEI Nº 5826005/2020 - SAP.UPR, necessitamos as
planilhas em excel para poder compilar nossa proposta.
Resposta: O formato dos arquivos são os disponibilizados no edital. Não dispomos das planilhas em formato excel.
 

ESCLARECIMENTO VII
 
Recebido em 15 de julho de 2020 às 11h05
1. Gostaria de solicitar que fosse incluído na página oficial do Edital 112/2020 (Concorrência) as planilhas orçamentárias em
formato para Excel. Aproveito também para incluir a Planilha Modelo de Proposta. Ou, ao menos me enviar esse documento. (...)
Resposta: O formato dos arquivos são os disponibilizados no edital. Não dispomos das planilhas em formato excel.
 

Silvia Mello Alves
Presidente da Comissão de Licitação - Portaria nº 079/2020

 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Mello Alves, Servidor(a) Público(a), em 15/07/2020, às 13:35,
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
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