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CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS N. 1 
ERRATA N. 1 

 
 
Em razão de questionamentos efetuados por empresas licitantes, interessadas em participar do certame licitatório, a 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições e ouvida a área técnica competente, vem 
prestar os esclarecimentos seguintes, fazendo-o na forma de Perguntas e Respostas. 
 
Na oportunidade e considerando orientações da área técnica do SENAI, comunicamos que os Anexos II e III do edital 
(Caderno de Encargos para as Obras e Serviços e Planilha Orçamentária, respectivamente) devem ser substituídos, 
devendo ser considerados os que foram inseridos no Portal da Indústria 
(http://www.portaldaindustria.com.br/licitacoes) nesta data, com os títulos “Anexo II -  Caderno de Encargos para as 
Obras e Serviços – rev. 1” e “Anexo III - Planilha Orçamentária – rev. 1”. 
 
 

 
PERGUNTA 01: Não encontramos nos documentos disponibilizados através dos links, o valor referencial para essa 
concorrência. Gentileza informar se o mesmo será enviado, uma vez que no edital da referida concorrência, item “6 – 
Julgamento”, subitem “6.2”, possui como um dos critérios de julgamento o quesito “preços simbólicos ou inexequíveis, 
assim entendidas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor estimado pelo CONTRATANTE”. 
 
RESPOSTA 01: Informamos que a Planilha de Referência (com preços estimados) foi inserida, na data de 12/03/2019, 
no Portal da Indústria, podendo ser acessada pelo endereço http://www.portaldaindustria.com.br/licitacoes.  
 

 
PERGUNTA 02: Qual a data base do orçamento da referida concorrência? 
 
RESPOSTA 02: Outubro de 2018. 
 

 
PERGUNTA 03: Gentileza disponibilizar a planilha de preços, Anexo III com os preços adotados para o orçamento. 
 
RESPOSTA 03: Vide resposta à Pergunta 1. 
 

 
PERGUNTA 04: Gentileza disponibilizar as composições de preços dos itens referenciados na planilha de preços, 
Anexo III. 
 
RESPOSTA 04: Vide resposta à Pergunta 1. 

 

 
PERGUNTA 05: Gentileza disponibilizar as cotações dos itens referenciados na planilha de preços, Anexo III. 
 
RESPOSTA 05: O SENAI não disponibiliza essas cotações. Contudo, os valores estimados / orçados em planilha 
foram disponibilizados na data de 12/03/2019. Vide resposta à Pergunta 1. 
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PERGUNTA 06: O cronograma disponibilizado é somente modelo (Anexo IV). Gentileza disponibilizar o cronograma 
físico-financeiro específico para esse contrato. 
 
RESPOSTA 06: Informamos que o Cronograma Físico-Financeiro de referência (preenchido) foi inserido, na data de 
12/03/2019, no Portal da Indústria, podendo ser acessado pelo endereço 
http://www.portaldaindustria.com.br/licitacoes.  
 

 
 
PERGUNTA 07: Qual a previsão de início das obras? 
 
RESPOSTA 07: Imediatamente após a assinatura do contrato pela licitante vencedora e desde que cumpridas as 
obrigações contratuais prévias pela contratada (garantia contratual, etc.). Espera-se que o contrato esteja em 
condições de ser assinado no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação da licitação. 
 

 
 
 

Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência. 
 

Brasília, 13 de março de 2019. 
 
 
 
 

Vinicius Diniz e Almeida Ramos 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
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