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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 441/2022
EDITAL SEI Nº 0013447588/2022 - SAP.UPR

 

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção corretiva e preventiva predial com o
fornecimento de materiais de acordo com o maior desconto sob o valor da tabela SINAPI

 

Pedido de Esclarecimento 1 - Recebido em 07 de julho de 2022 às 15h:43min. 
 
Questionamento: "Com referência ao Pregão Eletrônico 441/2022 na Observação II do anexo I fala
em Tabela de Composição de Custos no anexo V, porém o anexo V do edital está em branco. A
comissão irá corrigir esse erro ou anexar ao processo a Composição para os licitantes?"
 
Resposta: Inicialmente, cumpre esclarecer que o Anexo V do edital refere-se ao BDI (Bonificações e
Despesas Indiretas). Deste modo, a Observação II constante no Anexo I do edital, refere-se a composição de
custos do BDI, que foi devidamente disponibilizada no Anexo V do edital. 
Ademais, ressalta-se que, o objeto do presente edital é a "Contratação de empresa especializada na
manutenção corretiva e preventiva predial com o fornecimento de materiais de acordo com o maior
desconto sob o valor da tabela SINAPI" e que todos os documentos que compõem o edital foram
disponibilizados.
 
Renata da Silva Aragão
Pregoeira
Portaria 113/2022
 

Documento assinado eletronicamente por Renata da Silva Aragao, Servidor(a)
Público(a), em 08/07/2022, às 09:36, 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 0013514199 e o código CRC D9B7E5EA.
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