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

CONCORRÊNCIA Nº 449/2022
 

Contratação de empresa especializada para construção de quadra coberta na Escola
Municipal Anaburgo

 
Recebido em 26 de setembro de 2022, às 17h09min.
Questionamento: "Gostaria de solicitar esclarecimento quanto ao BDI escolhido para uso na
Concorrência 449, uma vez que a planilha utilizou valor com encargos sociais desonerada. Solicitamos
cópia dos percentuais adotados, pois o percentual adotado de 24,97% se apresenta abaixo da média, o
que normalmente é o recomendado para uso pelo TCU. ".
Resposta: Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº
0014453463/2022 - SED.UIN: "A composição do BDI utilizada com a discriminação dos percentuais
adotados está disponível dentre as peças técnicas publicadas no edital. Os percentuais utilizados nas
parcelas do BDI estão dentro dos intervalos definidos no Acórdão Nº 2622/2013 do TCU. "
 
 
Recebido em 29 de setembro de 2022, às 14h51min.
Questionamento: "Em relação à concorrência 449/2022 - item 1.2.2 - Mestre de obras (mensalista) -
referência 40819 - SINAPI/SC 06/2022 não existe tal composição na tabela SINAP em questão. Como
devemos proceder nessa situação.".
Resposta: Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI
nº 0014471448/2022 - SED.UIN: "O item referência 40819 consta na tabela SINAPI".

 

Cláudia Fernanda Müller
Presidente da Comissão de Licitação - Portaria n° 136/2022

Documento assinado eletronicamente por Claudia Fernanda Muller, Servidor(a)
Público(a), em 30/09/2022, às 10:47, 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 0014472028 e o código CRC FB2A3FE5.
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