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CONVITE Nº 20/0005-CV 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
reforma do galpão da Unidade Produtora de Refeições - UPR Sesc Pará. 

ADENDO Nº II – 26/01/2021 

ESCLARECIMENTOS  

 

Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 

 

 Considerando os questionamentos apresentados por licitante interessado em participar do 
Pregão em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados, conforme 
parecer do Setor de Engenharia: 

 

Esclarecimento 1: “Quanto ao Item do Edital - 6.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 6.3.1.2. Prova de 
capacidade técnica constituído por, no mínimo, um atestado, emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome do licitante, para a qual a empresa tenha executado serviços de 
reforma de galpão, compatíveis em qualidade e quantidade com características técnicas similares 
às do objeto da presente licitação, comprovando ter executado. (Grifo nosso). Portanto solicitamos 
parecer da comissão se Atestado de Construção com serviços compatíveis ou superiores, serão 
aceitos para comprovação da Qualificação Técnica, pois, como o texto está, veta o direito de 
participação dos licitantes.”. 

 

Resposta: Em resposta ao questionamento da empresa RMH ENGENHARIA LTDA, ofício 
nº004/2021 sobre QUALIFICAÇÃO TÉCNICA referente ao Convite 20-0005-CV, informamos 
que a quantidade mínima exigida é de 450m² de área de reforma, neste caso, onde esteja os 
serviços de demolição, piso em porcelanato e pintura. 

 

Esclarecimento 2: “Perguntamos se é possível apresentarmos um outro valor de BDI acima dos 
20,00% respeitando o ACORDÃO nº 2622/2013 TCU Plenária aonde o teto mínimo é de 25,00% 
sem que isso nos desclassifique na proposta de preços”. 

 

Resposta: Esclarecemos que serão aceito valores até 25%, desde que não seja ultrapassado 
o limite de valor do objeto sob pena de desclassificação da licitante. Segue anexo 
composição de BDI conforme solicitado. 
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A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
 
Informamos a nova data de abertura da licitação para o dia 28/01/2021, às 9 horas. 
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