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LICITAÇAO INEA <licitacao.inea@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E ADIAMENTO DA LICITAÇÃO - CN 07/2019
1 mensagem

Inglid Otimitek <inglid@otimitek.com.br> 22 de julho de 2019 12:51
Para: licitacao.inea@gmail.com
Cc: Renato Gomes <renato@otimitek.com.br>, ROBSON SANTOS RIBEIRO <talimaq70@hotmail.com>

Prezados senhores,

 

                Boa tarde!

 

                TALIMAQ CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.319.674/0001-00, vem por meio deste,
solicitar esclarecimentos a respeito da CN 07/2019, cujo objeto é a “ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E
OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EXTERNA DO CONDOMÍNIO FAZENDA ERMITAGE NO
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS – RJ, considerando que o novo Edital foi publicado na sexta, dia 19/07/2019, com as
seguintes exigências:

 

“ERRATA 02

A Comissão Permanente de Licitação do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA comunica aos interessados
que o Edital de Concorrência Nacional CN Nº. 07/2019 para “ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE
COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EXTERNA DO CONDOMÍNIO FAZENDA ERMITAGE NO MUNICÍPIO DE
TERESÓPOLIS – RJ” sofreu alterações:

1. A presente licitação será realizada no dia ___ de _________ de 2019, às _______horas, no ______ andar, sala
______, na Av. Venezuela, nº110, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ.

2. Em decorrência de incidente tecnológico identificado no Edital quando da conversão do arquivo editável para o não
editável a fim de sua disponibilização no site deste INEA observou-se a supressão da última linha do item 10.2.3.2 e do
início do item 10.2.4, que passa a ter a seguinte redação:

 

Onde se lê: “10.2.3.2 - O BDI máximo admitido nesta licitação será de 27% (vinte e sete por cento)para a planilha
orçamentária de obras e 19% (dezenove por cento) para o serviço de elaboração de Projeto Executivo, ambas elaborada
com base no regime de contribuição previdenciária conformado pela Lei Federal nº 12.546/2011, com redação dada pela
Lei Federal nº 13.161/2015, devendo cada licitante preencher a sua planilha de Composição Analítica do , mão de obra,
equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasião da fixação
do preço unitário.”

 

Leia-se: 10.2.3.2 - O BDI máximo admitido nesta licitação será de 27% (vinte e sete por cento) para a planilha
orçamentária de obras e 19% (dezenove por cento) para o serviço de elaboração de Projeto Executivo, ambas elaborada
com base no regime de contribuição previdenciária conformado pela Lei Federal nº 12.546/2011, com redação dada pela
Lei Federal nº 13.161/2015, devendo cada licitante preencher a sua planilha Composição Analítica do BDI de acordo
com o regime contributivo eleito.

10.2.4 Na forma do disposto no § único, do art. 1º, do Decreto n.º 42.445, de 04.05.10, na planilha orçamentária
todos os itens deverão ser objeto de composição detalhada, especificando os preços unitários e quantidades de
materiais, mão de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados
por ocasião da fixação do preço unitário.”

 

                               A data da licitação publicada no site será na quarta-feira, 24/07/2019, às 11 horas.

 

                Considerando a exigência do Errata acima que influi na elaboração da proposta, considerando uma
série de pesquisas e revisões de planilha, solicitamos o adiamento da data da licitação por no mínimo 1 semana.
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS

 

1.       No Item 10.2 do edital, referente à proposta de preços diz o seguinte:

 

10.2 A Proposta de Preço (Anexo 8), modelo fornecido pela Comissão Permanente de Licitação, devidamente
rubricado pelo representante legal, incluindo a Declaração de Sistema de Contribuição Previdenciária Patronal
adotada pelo licitante (Anexo 21), deverá informar o preço total dos serviços a executar, referente ao mês da
apresentação da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepância, a indicação
por extenso, e ser devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

10.2.1 Na hipótese de fornecimento de novos modelos da Proposta de Preço, estas somente serão entregues
mediante devolução das anteriormente fornecidas ao Licitante.

10.2.2 A Planilha Orçamentária, que constitui o Anexo 6, deverá ser preenchida pelo Licitante, com
informação expressa referente aos seus custos unitários, em moeda corrente, respeitante ao mês de
apresentação da proposta, constando ainda o total por item e o somatório.

10.2.3 No preço proposto serão computadas todas as despesas para execução das obras, a totalidade dos
custos e despesas do objeto da presente Concorrência e todas as despesas com instalação do canteiro de
obras, mobilizações e desmobilizações de instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização, energia,
mão-de-obra, DI deverá ser apresentada conforme modelos (Anexo 16), discriminando todos os custos
indiretos e lucros (ou benefícios).

10.2.4 Na forma do disposto no § único, do art. 1º, do Decreto n.º 42.445, de 04.05.10, na planilha
orçamentária todos os itens deverão ser objeto de composição detalhada, especificando os preços unitários e
quantidades de materiais, mão de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que
tenham sido considerados por ocasião da fixação do preço unitário.

 

Dúvida 1: A planilha que deu origem a formação de preços dos senhores, anexo 5, esta como data-base
11/2018 e no modelo de planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro (ANEXOS 4 e 6) é fixada a
data-base de 07/2018. Qual dessas datas deverá ser utilizada como base na Planilha de Composição de Custos
solicitada no item 10.2.4 (11/2018 ou 07/2018)?

 

Dúvida 2: No item 10.2 e 10.2.2, foi informado que deve ser utilizado na planilha o mês de apresentação da
proposta, conforme item transcrito acima, o que nos dar a entender que seria a data-base de 07/2019. Favor
esclarecer qual a data-base dos custos EMOP que deveremos considerar para a preparação da nossa planilha
e proposta.

 

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

 

Atenciosamente,

 

 

 


