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CONCORRÊNCIA SESC/DR-PA Nº 21/0004-CC 
OBJETO: Reforma da cobertura do Almoxarifado Central do Sesc Pará. 

ADENDO Nº II – 24/09/2021 
ESCLARECIMENTO E ADIAMENTO DA ABERTURA  

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
  
Considerando o questionamento apresentado por licitante interessado em participar da Concorrência 
em epígrafe, tornamos público e apresentamos o esclarecimento solicitado de acordo com o parecer do 
setor de Engenharia do Sesc Pará, conforme abaixo: 
 
● Esclarecimento: “[...} Ao elaborar a planilha de custos nos deparamos com o ítem 1.1 
ENGENHEIRO PLENO onde o mesmo apresenta o valor unitário já levando em consideração os 
encargos sociais o valor de R$ 4.762,41 valor este que ao retirarmos o percentual de 47,52% dos 
encargos sociais do mensalista nos deparamos com o valor de R$ 2.499,32 o que equivale a 2,28 
salário base nacional o que fica muito abaixo do valor mínimo homologado pelo CONFEA o que fere o 
conselho federal.    Nossa solicitação é pelo esclarecimento do fato acima exposto, fornecendo por 
meio de cálculo de que forma chegaram a este valor sem ferir o teto mínimo nacional, para que assim 
possamos nos pautar legalmente na apresentação de nossa composição de custos analítica e 
sintética”. 
 
Resposta: “Após análise do questionamento da licitante, esta CPOM verificou a necessidade de 
retificação do orçamento”. 
 
●  Fica disponível no site do Sesc-PA os novos arquivos, decorrentes da retificação. 
 
●  Face ao exposto, a Comissão Permanente de Licitação informa que: 
 

Fica adiada a data de abertura da licitação em epígrafe para o dia 13/10/2021 às 9h, no auditório 
do Sesc Pará – 1º andar – Edifício Orlando Lobato. 

 
 
 
A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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