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CONVITE N° 19/2019 
 

PROCESSOS Nº 13896/2019 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Aos 30 (trinta) dias do mês de julho do ano de 2019, às 14h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimento enviado pela K2- CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA EPP, referente à licitação em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução 
de reforma da Praça João Vieira Ricardo, no Conjunto Habitacional Dr. Silvio Vilari, no Município de São 
Carlos. 
 
QUESTIONAMENTOS 
o Convite de Preços 19/2019 - Processo 13896/2019 tem divergência de valores no anexo " V "planilha item 2.2 - no 
valor de R$- 194,56 - não esta somado ao total do item 2 Calçada de de Concreto também o resultado do BDI - 
aponta 22,33% e transfere o BDI adotado para planilha é 22,2767. aguardamos resposta. 
 
RESPOSTA DE ACORDO COM A UNIDADE RESPONSÁVEL 
Verificamos o Edital publicado e confirmamos o apontado pela empresa "K2 Construções e Serviços Ltda" referente 
ao valor total do item 2 da Planilha Orçamentária. 
 
Quanto ao BDI, verificamos que o resultado correto da fórmula de cálculo é 22,2767%, estando portanto correto no 
cálculo dos preços. Entretanto, há um valor de 22,33%, que pode induzir a uma interpretação incorreta do cálculo. 
 
Os valores corretos da planilha, incluindo-se a parcela faltante, são como segue: 
 
Item 9: 48.512,26 (Soma dos preços) 
Item 9.1: 10.806,93 (BDI de 22,2767%) 
Item 9.2: 59.319,19 (Valor total com BDI) 
 
Deste modo, sugerimos a suspensão do certame para que se efetive as devidas correções na planilha, evitando o 
comprometimento do resultado do procedimento licitatório. 

 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta 

Administração, para conhecimento público.  
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