
De : Licitacao <licitacao@cacapava.sp.gov.br>

Assunto : Re: Esclarecimento CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

Para : Celia <celia@consitec.eng.br>

Zimbra licitacao@cacapava.sp.gov.br

Re: Esclarecimento CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

qua., 08 de mar. de 2023 10:04

 3 anexos

Prezada, bom dia.

Encaminhamos os esclarecimentos para a unidade requisitante e informamos que o processo será suspenso hoje para
adequações na planilha orçamentária e republicada nova data.

Em relação aos questionamentos, seguem as respostas informadas pela Secretaria de Obras:

1 - Os itens correspondentes à planilha do FDE, já são cobrados o BDI imposto pelo próprio FDE, que é de 23%, porém o BDI
adquirido pela Prefeitura para essa obra é de 20%, no entanto esse é o motivo pelo qual o valor na planilha do FDE é maior que
o valor final da planilha orçamentária da prefeitura; e 
2 - Os itens correspondentes à planilha SINAPI, realmente foi um erro de preenchimento da planilha orçamentária, a qual
indica ter usado a planilha SINAPI com data base de jan/2023 e foi utilizada a planilha com data base de dez/2022.

Atenciosamente,

Ana Irene P. Marcondes
Compras e Licitações
licitacao@cacapava.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Caçapava
CNPJ: 45.189.305/0001-21

(12) 3654-6618
http://www.cacapava.sp.gov.br

De: "Celia" <celia@consitec.eng.br>
Para: orcamento@consitec.eng.br
Cc: "juridico" <juridico@consitec.eng.br>, "André" <licitacao.andre@cacapava.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 6 de março de 2023 15:46:18
Assunto: Re: Esclarecimento CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

boa tarde

temos um retorno?

no aguardo

---

Em 01/03/2023 16:14, orcamento@consitec.eng.br escreveu:

Boa tarde Sr. Andre,

mailto:licitacao@cacapava.sp.gov.br
http://www.cacapava.sp.gov.br/


Meu nome é Patrícia sou da área de orçamento da empresa Consitec, estamos participando do EDITAL DE
LICITAÇÃO - RETIFICADO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA RETOMADA DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE
BAIRRO GUAMIRIM - PIEDADE - LOCALIZADA NA RUA GERALDO FRANCISCO RUFINO, 150 - PIEDADE -
CAÇAPAVA - SP., indicadas nesse edital e nos seguintes anexos.

PREÇO MÁXIMO ESTABELECIDO: R$ 1.914.269,30 (um milhão, novecentos e quatorze mil, duzentos e
sessenta e nove reais e trinta centavos)

Vimos nas planilhas de orçamento (PLANILHA e PLANILHA 02), na coluna "Custo Unitários R$" e "Preço
Unitário R$", que existem valores calculado incorreto. O BDI adotado pela administração de 20%, ao ser
realizado o cálculo de custo unitário com o BDI na coluna ''Preço Unitário (R$) com BDI, o valor não coincide
com as planilhas proposta pela administração em alguns itens.

Observa-se os itens grifados em amarelo, o custo unitário (R$) está maior do que o valor calculado do Preço
Unitário (R$) com BDI. E ao realizar a consulta do custo unitário SINAPI 01/2023 Não desonerado, do código
95635 R$ 270,18 , o custo real é R$ 258,66, também vimos que o código abaixo desta imagem também não
conferi o custo unitário. 

Essa análise foi realizada pelas planilhas, apresenta-se incorreto (o valor do custo unitário com a data base
proposta e o cálculo do BDI não conferi ao BDI proposto pela administração).

Fico a disposição para qualquer esclarecimento.
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