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ESCLARECIMENTO 02 
 

CONCORRENCIA-REGISTRO DE PEÇOS Nº 2013/15489 (7422) 

 

 
Com relação a concorrência solicitamos os esclarecimentos: 
  
1. O item 12.5.1 fala em não exceder o valor global! Este valor global é o valor da soma da 
planilha  ou a com BDI de 25%? 

R: Valor global é o valor total do orçamento com BDI 
  
2.  O item 12.5.2 fala em não exceder o valor do preço unitário. Este valor é o unitário da 
planilha ou podemos colocar mais 25% de BDI ? 

R: Os valores unitários de cada item e subitem; o BDI não foi contabilizado 
 

3.   Na planilha (anexo 6) , não existe divisão de material e mão de obra !  Para efeito de          
registro posterior, não vai haver necessidade, visto que incide impostos diferentes sobre 
material e mão de obra. 

R: Os percentuais de material e mão-de-obra deverão ser discriminados quando dos 
acionamentos. 

 
4.  Gostaria de saber a respeito do horário de trabalho. Serão necessários trabalhos 
noturnos, fins de semana etc, ou as agencias estarão liberadas todos os dias no horário 
normal? 

R: Conforme Edital 1.2.2 "os serviços serão realizados nas agências mantendo seu modo 
e horário de funcionamento normal, portanto os serviços serão executados em sua 
maioria à noite, aos sábados, domingos e feriados". 

 
5.  No item 2.007 da planilha (Anexo 6) "Alimentação" a unidade de referência é MÊS ou 
UNIDADE? 

R: Unidade. 

6.  No anexo 7 do Edital, enviado como exemplo, constam valores de mão de obra e de 
material separados. No anexo 7 enviado junto com a planilha do Anexo 6 "ORÇAMENTO 
DETALHADO-RESUMO" mostra uma coluna com o valor total de cada item. Favor informar de 
que forma deverá ser preenchido esse anexo. 

R: Deverá ser preenchido conforme Anexo 06, pois os percentuais de material e mão-de-
obra deverão ser discriminados quando dos acionamentos. 
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