
 

ESCLARECIMENTOS Nº 1 

 

Prezados Senhores (as), 

Em atenção aos questionamentos quanto ao Instrumento Convocatório da 

Concorrência Nº 10/2020, cujo objeto é a contratação de construtora, que deverá 

executar os serviços de ENGENHARIA da obra, por regime de preço global, de reforma 

/ ampliação e adequação da unidade do Senac de Taguatinga, trazemos o seguinte 

esclarecimento: 

Empresa: V4 ENGENHARIA  

Questionamento 1 – “O BDI a ser adotado é livre? ou podemos adotar o BDI 

abaixo descrito?” 

Resposta: O BDI (Benefícios de Despesas Indiretas) é um elemento que compõe os 

custos de uma planilha orçamentária. Nele o construtor apresenta os custos indiretos 

da empresa. Desta forma cada empresa apresenta o BDI de acordo com sua 

realidade. 

Questionamento 2 – “O prazo para execução da obra (exceto o elevador) é 

realmente 90 dias? “ 

Resposta: Sim, o prazo é de 90 dias conforme apresenta o Memorial Descritivo – 

Dos Serviços, item 5 e a CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO, presente na Minuta do 

Contrato. Quanto aos serviços relacionados a entrega do elevador, o prazo será 

divulgado a partir da assinatura do contrato com a empresa fabricante (Item 5 do 

Memorial Descritivo – Dos Serviços). 

Questionamento 3 – “Itens aos quais achamos relevantes e não estão na planilha, 

poderemos inserir na mesma? ” 

Resposta: Tendo em vista que a planilha orçamentária não é exaustiva, mas sim 

orientativa, a empresa tem total liberdade para inclusão de novos itens. A empresa 

deverá realizar a análise dos projetos e do memorial descritivo para que todos os 

itens sejam constantes no orçamento. Será cobrado a realização de todo o projeto. 



Questionamento 4 – “Peço esclarecimentos com relação aos itens abaixo da 

planilha orçamentária ao que se refere a mobiliários: deverá ser orçado ou 

devemos retira-los do orçamento? ” 

Resposta: Os itens abaixo relacionados serão cobrados no projeto:  

QUADRO BRANCO LARGURA 3 METROS, FORNECIMENTO E 
INTALAÇÃO - REFERÊNCIA: DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO 
PROJETO 

UN 14,00 

PRATELEIRA PARA LIVROS 0,55X1,00X2,00M, FORNECIMENTO E 
INTALAÇÃO - REFERÊNCIA: DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO 
PROJETO 

UN 18,00 

PRATELEIRA PARA LIVROS 0,92X0,40X2,00M, FORNECIMENTO E 
INTALAÇÃO - REFERÊNCIA: DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO 
PROJETO 

UN 4,00 

MESA COM BAIAS 0,65X0,90X0,77M, FORNECIMENTO E 
INTALAÇÃO - REFERÊNCIA: DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO 
PROJETO 

UN 7,00 

QUADRO BRANCO LARGURA 5 METROS, FORNECIMENTO E 
INTALAÇÃO - REFERÊNCIA: DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO 
PROJETO 

UN 2,00 

A planilha atualizada será disponibilizada em nova publicação do edital, que ocorrerá 

no dia 29/06/2020, no Diário Oficial da União, bem como no site deste Senac DF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa: CONSTRUTORA OBRAS E OBRAS / REFORMED  

Questionamento 1 – “ ITEM 6.1.4 Qualificação Técnica (...). Em relação ao texto 

(LICITANTE /PROFISSIONAL) isso quer dizer que podemos apresentar 

atestado em nome do responsável técnico da empresa? - OU O ATESTADO 

DEVE ESTAR EM NOME DA EMPRESA? Ou deve estar em nome do profissional 

e da empresa? 

Resposta: O atestado pode ser do responsável técnico da empresa. O profissional 

do atestado deverá ser o mesmo que será o engenheiro que estiver na obra. 

 Questionamento 2 – “Não há valor de referência para obra? ” 

Resposta: O valor de total estimado da obra está presente no Anexo I do Edital, 

dentro do Memorial Descritivo (fl. 48), sendo de R$ 2.378.270,12. 

Questionamento 3 – “Não há planilha orçamentaria? ” 

Resposta: A Planilha Orçamentária de Custos encontra-se presente no Anexo IV - 

Modelo de Apresentação de Proposta (fls. 51 até 84). Cabe lembrar que a mesma 

não é exaustiva, mas sim orientativa. 

 

Brasília-DF, 26 de junho de 2020 

Comissão Permanente de Licitação 


