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ESCLARECIMENTO II 
 
Referente: CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0005-CC 
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para realização dos 
serviços de: revestimento cerâmicos das cisternas e caixas d’água em concreto armado; 
substituição de filtro com bomba, conexões e acessórios de piscina adulta; e de melhorias, 
adaptação e manutenção nas estruturas físicas da unidade operacional do Sesc Turismo, 
tudo conforme projetos, especificações técnicas e planilhas constantes do Anexo I, 
observadas as demais condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos. 
 
 
O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos, através da Comissão Especial de Licitações - CPL comunica 
aos interessados que: 

 
 

1- A CONSTRUTORA VETOR solicitou esclarecimento, questionando se o item 7 do 
orçamento foi comtemplado no somatório para execução das Obras/Serviços; perguntou 
ainda se o BDI estaria incluso no orçamento. Diante do pedido, a Comissão encaminhou a 
referida solicitação ao engenheiro do Sesc, e após resposta do técnico responsável 
referente ao pedido de esclarecimento, foi emitido o seguinte parecer: 
 
 
1.1 - Com relação ao valor total do orçamento este permanece o mesmo informado de R$ 
412.254,34 (quatrocentos e doze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro 
centavos), ou seja, não necessita de alteração no processo, o que ocorreu foi um equívoco 
nos valores totais da Planilha Orçamentária Sintética com Valor do Material e da Mão de 
Obra, conforme descrito abaixo: 
 
Portanto, somando-se os itens da planilha:  
 

1. Serviços preliminares = R$ 73.511,32 (setenta e três mil, quinhentos e onze reais e trinta 

e dois centavos). 

 
2. Serviço de revestimento em cisternas e caixas d'águas dos prédios do hotel, ginásio, 

bloco social e restaurante da Unidade do Sesc Turismo = R$ 132.762,62 (cento e trinta e 

dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos). 

 
3. Serviços de fornecimento e instalação de filtro, bombas e conexões e acessórios da casa 

de maquinas da piscina adulto da unidade do Sesc Turismo = R$ 14.528,56 (catorze mil, 

quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos). 

 
4. Substituição de telhas acústicas da cobertura em estrutura metálica da área do 

playgraund do Sesc Turismo = R$ 135.116,13 (cento e trinta e cinco mil, cento e dezesseis 

reais  e treze centavos). 
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5. Adaptação de sala destinada para setor de matrícula no prédio do bloco social do Sesc 

Turismo = R$ 21.895,69 (vinte e um mil, oitocentos  e noventa e cinco reais, e sessenta e 

nove centavos). 

 
6. Construção de lixeira padrão conforme norma da vigilância sanitária para o predito do 

restaurante Sesc Turismo = R$ 22.004,82 (vinte e dois mil, quatro reais e oitenta e dois 

centavos). 

 
7. Substituição de quadro elétrico geral interligado na subestação do prédio do hotel = R$ 

12.435,20 (doze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos). 

 
I - Diante do exposto, somando-se todos os itens acima elencados se chegará ao valor total 
de R$ 412.254,34, (quatrocentos e doze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e 
quatro centavos), logo o item 07 deve ser considerado na planilha. 
 
II - No que se refere ao questionamento referente ao BDI, informamos que o mesmo já está 
contemplado no preço final do orçamento.  
 
 

III – Informamos aos interessados que a nova Planilha Orçamentária Sintética com Valor 
do Material e da Mão de Obra estará disponibilizada no nosso endereço eletrônico 
www.sescma.com.br – Licitação e será encaminhada via e-mail às licitantes que 
solicitaram o documento por e-mail. 
 
 
IV - Considerando, que as solicitações de esclarecimentos não alteram os valores 
divulgados no instrumento convocatório e seus anexos, assim como as condições para 
participação no certame, tratando-se apenas de esclarecimentos, mantém-se a data prevista 
para realização do processo. 
 
 
 
 
 

São Luís-MA, 04 de abril de 2017. 
 
 
 

Eline dos Santos Ramos 
    Presidente da CPL 
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