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CONCORRÊNCIA Nº 22/0004-CC 

 
ADENDO I – RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS 

 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS EM GERAL NA OBRA DA ESCOLA SESC 
PANTANAL, EM POCONÉ/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. 
 
 
Questionamento 01: Qual a origem do preço de vocês que gerou a cotação do item 
17.1 – Deck de garapeira que tem preço de venda de R$ 521,18. Nosso fornecedor em 
Cuiabá está cobrando R$ 528,00/m² para executar esse serviço. Ou seja, o nosso 
preço de custo é mais caro do que o preço referência de venda de vocês 
 
Resposta: A origem do preço é resultado da média saneada entre 3 (três) propostas, sendo 
uma de Várzea Grande/MT e as outras duas de Cuiabá/MT.   
 
Questionamento 02: Aproveitamos a oportunidade também para questionar sobre o 
BDI da obra. Porque a equipe de engenharia do SESC adotou BDI com percentuais do 
quartil mínimo da recomendação do TCU? Em tempos onde a variação do preços de 
insumos está muito elevada, adotar percentuais do quartil mínimo é trazer a obra a 
preços inexequíveis e dificultar a execução da obra. Poconé apesar de próximo de 
Cuiabá, tem preços exorbitantes de insumos, muito acima do que se paga na planilha 
SINAPI. Usar percentuais maiores no BDI é uma forma de reequilibrar os preços 
inexequíveis do SINAPI considerando a obra na cidade de Poconé. O normal quase 
todas os órgãos públicos e privados que licitam em condições normais é adotar 
percentual no quartil médio, que seria o mínimo que deveriam ter utilizado. Como 
Poconé o custo do material é mais caro do que a referência SINAPI usada para 
licitação, e considerando a alta volatilidade dos preços de todos os insumos da 
construção civil nesses tempos de pandemia e guerra da Ucrânia, o mais prudente é 
considerar BDI no quartil máximo. 
 
Resposta: Considerando que os preços publicados pelo SINAPI refletem as pesquisas 
feitas na capital Cuiabá; e ainda, que foi previsto em orçamento, valor para cobrir os gastos 
com fretes de insumos entre as cidades de Cuiabá/MT e Poconé/MT. Entendemos que a 
utilização dos percentuais do 1º quartil não acarretará preços inexequíveis, ocasionando 
assim maior economia ao Sesc. 
 

Permanecem inalteradas as demais informações contidas no Instrumento 
Convocatório e seus anexos. 

 
Várzea Grande/MT, 25 de maio de 2022. 

 
Comissão de Licitação 
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