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

CONCORRÊNCIA Nº 477/2022
 

Contratação de pessoa jurídica habilitada para realização de serviços e obras de
engenharia/arquitetura para execução completa da obra "Unidade Básica de Saúde da Família

Parque Joinville " 
 
Recebido em 08 de agosto de 2022, às 11h04min.
Questionamento: "Houve algum equivoco na multiplicação do item 7.10.2 na planilha orçamentaria
sintética. O valor unitário somado o BDI e multiplicado pela quantidade não confere, sendo necessário
a correção."
Resposta: Em atenção ao questionamento acima, considerando a publicação da Errata SEI nº
0013991595/2022 - SAP.LCT, em 23 de agosto de 2022, a qual substitui as peças técnicas do processo.
Informamos que deverão ser observadas as alterações promovidas na referida Errata e, caso ainda
permaneçam dúvidas, deverá ser enviado novo questionamento, nos termos do subitem 20.7 do edital. 
 
Recebido em 17 de agosto de 2022, às 16h20min.
Questionamento: "Prezados, encontramos um pequeno erro na planilha orçamentária que afeta de
forma não muito significativa o valor total da obra. Na planilha disponibilizada, o item 7.10.2 está com
o valor unitário com BDI errado. Gostaríamos de saber podemos prosseguir fazendo a correção
necessária?"
Resposta: Em atenção ao questionamento acima, considerando a publicação da Errata SEI nº
0013991595/2022 - SAP.LCT, em 23 de agosto de 2022, a qual substitui as peças técnicas do processo.
Informamos que deverão ser observadas as alterações promovidas na referida Errata e, caso ainda
permaneçam dúvidas, deverá ser enviado novo questionamento, nos termos do subitem 20.7 do edital. 

 

Aline Mirany Venturi Bussolaro
Presidente da Comissão de Licitação - Portaria n° 136/2022

Documento assinado eletronicamente por Aline Mirany Venturi Bussolaro,
Servidor(a) Público(a), em 24/08/2022, às 08:31, 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 0014037759 e o código CRC EFF4FAC4.
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