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CONCORRÊNCIA SESC/DR-PA Nº 21/0005-CC 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para construção de clínica odontológica, 
muro e calçadas da Unidade Sesc Paragominas. 

ADENDO Nº II – 09/09/2021 
ESCLARECIMENTOS  

 
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 1: “Qual serviço auxiliar que devemos usar em nossa composição para a 
cobertura da Passarela Coberta?” 
 

Resposta: Segue material revisado com composição corrigida do item 3.8. 
 

 Esclarecimento 2: “Há divergência de preços entre a planilha orçamentária em excel anexa no 
email enviado a esta empresa e planilha orçamentária em pdf disponibilizada no site do Sesc 
Pará. 
 
Na planilha excel do email  consta os seguintes preços: 
Total sem BDI : R$ 2.616.092,96 
Total do BDI: R$ 653.100,65 
Total Geral: R$ 3.269.193,61, 
 
enquanto que na planilha orçamentária em pdf disponibilizada no site do SESC-PA consta os 
seguintes preços: 
Total sem BDI: R$ 2.631.715,16 
Total do BDI: R$ 657.004,85 
Total Geral: R$ 3.288.720,01 
 
Pergunta-se qual  planilha deve ser considerada?” 
 

Resposta: Encaminhamos material revisado com a correção do item 3.8. 
 

 Esclarecimento 3: “No tocante ao item 3.8_ Passarela Coberta com Telha Termoisolante, 
objeto do questionamento, há na composição de custo unitário na planilha analítica original em 
pdf, a relação de 1 m de passarela para 3 m² de telha plan. Após questionamento e alteração 
de planilha pelo setor técnico do SESC-PA, houve alteração na relação proposta que assim 
ficou: 1 m de passarela passou a ter apenas 1 m² de telha termoacústica. Observe que não 
houve redução da área de telhado de passarela. Logo, com o devido respeito, a área de 
telhado de 1 m de passarela teria que ser mantida, qual seja, 3 m². Para tanto, solicita-se 
esclarecimentos do setor técnico do SESC-PA.” 
 

Resposta: Encaminhamos material revisado com a correção do item 3.8. 
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 Esclarecimento 4: “Solicita-se esclarecimentos também quanto a qualificação econômico-
financeira das licitantes prevista no edital.  Há  única e tão- somente exigência de 
apresentação de certidão de falência expedida pela Justiça Cível, para fins de comprovação de 
qualificação econômico-financeira. Não se exige balanços patrimoniais, Demonstrações de 
Resultado do Exercício, Capital social ou patrimônio líquido mínimos. como de praxe se exige 
nos certames licitatórios.  Haverá alteração neste item, por retificação do edital?” 
 

Resposta: Não haverá alteração nesse item. 
 
 

A licitação permanece para o dia 15/09/2021, às 9h. 
 
A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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