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

CONCORRÊNCIA Nº 560/2022

 

Contratação de empresa para construção da sede da Unidade Básica de Saúde da Família Lagoinha com Vila da
Saúde

 
Recebido em 31 de agosto de 2022, às 16h50.
Questionamento: " [...] Pedimos esclarecimentos a respeito do edital 560/2022, no anexo IV – Planilha Orçamentária
Sintética e BDI, no item 26.3.5.5. No item em questão há quantitativo para “Fornecimento e instalação de faixa de
sinalização para degraus fotoluminescente 7x3cm (ref. 11621/orse Sergipe 01/2022)vgl. Nossa dúvida é como devemos
tratar este item, uma vez que ele aparece na planilha, mas sem valor quantitativo, pois em nossa análise se o item é
zero, não deveria estar presente na planilha de orçamento."
Resposta: Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI
nº 0014152374/2022 - SES.UOS.AOB: "[...]  Informamos que o serviço descrito no item 26.3.5.5 - Fornecimento e
instalação de faixa de sinalização para degraus fotoluminescente 7x3cm (ref. 11621/orse sergipe 01/2022)vgl não se
aplica a obra em questão. A planilha orçamentária contempla o serviço "Fornecimento e instalação de fita adesiva
refletiva 50mmx5m (ref. 02228/orse sergipe junho/2020)vgl" (subitem 26.3.3.6 da planilha orçamentária sintética),
presente no item 26.3.3 - PALCO - PISO. Nesse sentido informamos que o item 26.3.5.5 deverá ser desconsiderado. Em
complementação ao acima exposto, informamos que não há alteração no valor da Planilha Orçamentária constante no
processo Licitatório em questão".
 

Sabine Jackelinne Leguizamon
Presidente da Comissão de Licitação - Portaria nº 136/2022
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