
DINOP/CSL RECIFE (PE)
LICITAÇÕES

Recife (PE), 11 de Julho de 2013

ESCLARECIMENTOS  Nº 03

CONCORRÊNCIA   2013/09194 (7420) –  Registro  de  preços  para  futuras  contratações  de serviços  de 
engenharia de execução de obras de reforma para conservação predial de dependências para o Banco do 
Brasil, localizadas em diversos prédios nos estados da Bahia e Sergipe, em 4 lotes: Lote 01 – RMS; Lote 02 
– SUL e Lote 03 – NORTE, na Bahia e Lote 04 – Sergipe.

Atendendo a pedidos de esclarecimento de empresas interessadas, informamos a seguir,  o 
questionamento efetuado e o esclarecimento pertinente:

Questionamentos:

1 - Na especificação “CGE RP 2013 – Reformas – Conservação Predial BA e SE” item 21 temos: 
“21.TIPO:MESA RETANGULAR PARA SALA DE REUNIÃO
2.21. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2.21.1 Material: base em estrutura de aço inox escovado.
2.21.2. Tampo: Mármore branco Carrara, espessura 2cm, com borda dupla.
2.21.3.  Acessórios:  Na  lateral  da  base  deverá  ser  embutida  caixa  de  conexões  para  interligação  de 
microcomputador com o projetor multimídia.
2.21.4 Dimensões: Conforme projeto.”
Perguntamos:

1. Para este item, não existe projeto básico que indique as dimensões da mesma?
2. Poderemos excluir  o  item da planilha  com consequente redução  no valor  global,  ou  serão 

enviados o projeto básico ou as dimensões a serem consideradas no orçamento?
3. Lembramos que este serviço é contemplado na planilha orçamentária no item 29.105, em caso 

de não exclusão haverá novo prazo para licitação, considerando que novos documentos e/ou 
informações ainda serão disponibilizados?

R –  Na realidade o item em questão a que a empresa está se referindo encontra-se na seção S-14.01, 
Serralharia, do CGE. O referido item deverá ser desconsiderado, com a consequente eliminação do item 
respectivo da planilha orçamentária, correspondente ao número 29.105 (Diversos 29).

Com isso, o valor do orçamento passa a ser: (29.239.862,32 – 47.245,00) = 29.192.617,32

2 – Em relação a  Concorrencia  2013/09194 (7420),  favor  nos informar se podemos atualizar  o  Nosso 
Balanço que foi encerrado em 31/12/201 pelo indice Oficial  INCC, já que no Edital e na Lei 8.666 não 
especifica qual o indice, relata apenas Indice Oficial.

R –  O Balanço patrimonial do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, poderá ser 
atualizado, conforme previsto no inciso I do Art. 31 da Lei 8.666/93.  

José Wellington C da Silva
Membro da Comissão de Licitação


