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Assunto:
Re: Fwd: Convite nº 018/2018 - Pedido de
Esclarecimentos

De COCELI - FIEPA <licitacao@sesipa.org.br>
Para: <maurolima@ymail.com>, <dionisiocostac@yahoo.com.br>

Cc:
Ana Karolina Gomes da Silva <karolina@sesipa.org.br>,
Roberto Alexandre Pereira Nemer
<robertonemer@sesipa.org.br>, <moyses@senaipa.org.br>

Data 07/12/2018 18:00

 

--- 
Atenciosamente,
 
COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br

 

Em 06/12/2018 10:30, COCELI - FIEPA escreveu:

Prezados, 

Segue pedidos de esclarecimentos,

Responder até o final do dia por gentileza,  

 

Atenciosamente,
 
COCELI - Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
Contatos: (9-1) 4009-4940 / 4989 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br

 

-------- Mensagem original --------

Assunto::Convite nº 018/2018 - Pedido de Esclarecimentos
Data:05/12/2018 19:22

De:Mauro Lima <maurolima@ymail.com>
Para::"licitacao@sesipa.org.br" <licitacao@sesipa.org.br>

Cc::Dionisio <dionisiocostac@yahoo.com.br>

 

Para: Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA-COCELI
De   : Uissara Construções e Serviços Ltda. - EPP 
Ref. : Convite nº 018/2018 - Pedido de Esclarecimentos
 
Prezados Senhores,
 
Respeitosa e tempestivamente, vimos solicitar esclarecimentos acerca do Convite nº 018/2018 - SESI, tipo Menor Preço Global, cujo objeto se
constitui na Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Obra de Engenharia para reforma e adequação do 8º andar
no bloco B, no edifício sede do Sistema FIEPA - Diretoria Regional do SESI, localizado na Travessa Quintino Bocaiúva nº 1588, bairro Nazaré
- Belém/PA, conforme questionamentos a seguir:
 
1) Visto que a forma de apresentação de Planilha necessita ser com o PREENCHIMENTO do arquivo fornecido, solicitamos esclarecer se os
preços unitários de: Material; Mão de Obra; Equipamentos e Empreitadas, constantes da Planilha de Formação de Preços, necessitam ser
lançados já com a inclusão do percentual referente à taxa de B.D.I., visto que, não existe coluna de destaque para os valores de BDI por item,
assim como também não existe campo ao fim da planilha para destaque do valor total de BDI.
Resposta: Sim os itens já evem constar o BDI
 

Imagem incorporada 
 
Ressaltamos que, conforme outro anexo fornecido como modelo no CD, vemos o valor de BDI destacado ao fim da planilha, conforme recorte
a seguir.
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 Sim, os valores são lançados nos itens unitários e destacados no final.

Imagem incorporada 
 
2) As colunas de preços referentes à "EQUIPAMENTO", dizem respeito apenas a "Equipamentos de aquisição Permanente", para utilização
como utensílio do prédio já reformado, ou deverão ser incluídos também os equipamentos de Produção da Obra em si, como: Betoneiras,
Vibradores, etc?;
Seguir o que está na planilha ofertada no CD, talvez esteja analisando uma planilha que foi fornecida como modelo.
 
3) No item 6.10 d Edital do convite supra, é solicitada a apresentação de um "Plano de Execução do objeto licitado, tendo como base o 
Cronograma Físico-Financeiro". Seria uma Plano de Trabalho com todas as etapas/serviços? Um Planejamento prévio da obra?;
Sim
 
4) No modelo de Composições de Encargos Sociais fornecidos em PDF (fonte SINAPI), indicam os cálculos para a Taxa "D2" (Grupo 2),
como sendo o resultado da "Reincidência de grupo A sobre Aviso prévio trabalhado e Reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado.
Sendo que, no arquivo fornecido em Excel, a ser preenchido, indica que a forma de cálculo da taxa "D2", deverá ser com a "Reincidência de
(A1 a A8) sobre C3". Solicitamos esclarecimentos, já que pelo SINAPI, a forma correta de cálculo é a anteriormente citada.
Seguir as orientações no conjunto edital planilhas fornecidos em CD
 

Imagem incorporada 
Imagem incorporada 

Sendo o que temos, agradecemos a atenção e aguardamos os devidos esclarecimentos.
 
Atenciosamente,
 

Dionísio Fernandes da Costa

Resp. Legal da Empresa

RG: 205906 SEGUP-AP

C.P.F: 080.664.002-25

Uissara Construções e Serviços Ltda. - EPP.
 
C.N.P.J.: 13.024.826/0001-32


