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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ 
Av. Pedro Freitas, 1900 Centro Administra�vo, Bl 1 - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP 64018-900 

Telefone: (86)3216-1720 - h�p://www.seadprev.pi.gov.br/

  

ATO Nº 8, DE 25 DE JULHO DE 2022

CADERNO DE RESPOSTA
EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA 

PE 18/2022/SEADPREV
PROCESSO Nº 00226.000348/2021-95

 

A Comissão de Licitação  da Secretaria de Administração e Previdência do Estado do Piauí
(SEADPREV), formada pelo pregoeiro e equipe de apoio, designados por meio da PORTARIA GAB
SEADPREV. Nº 56/2022 de  23 de março de 2022, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas;

Considerando os IDs 4955734, 4959224, 4959232, 4959240, 4959246 e 4959254segue
abaixo a resposta as dúvidas e ques�onamentos realizados:

Pedido de Esclarecimento

Empresa: Setor de Engenharia da Construtora Econsel

Por meio deste, venho solicitar explicação acerca do BDI u�lizado na planilha orçamentária
do Pregão nº 18/2022, Implantação de módulos sanitários domiciliares, pois ao realizar aferimento da
mesma e inserir a formulação, constatou-se divergência de valores ao inserir o BDI da forma que deveria
ter sido apresentado, logo peço explicação sobre a u�lização do mesmo. Além disso, solicito também
planilha de composição de Encargos Sociais, pois a mesma não consta na documentação.

Resposta:

A planilha orçamentária (1879647), encaminhada para conhecimento em 06/07/2021, 
possui a  tabela SINAPI como base e como referência o mês de maio/2021;

O BDI padrão u�lizado na composição da mesma foi de 25,0% e o BDI de material foi de
16,80%;

Com relação aos encargos, u�lizou-se com desoneração (desonerado), considerando os
percentuais de 89,46% para Horista e 51,43% para Mensalista.

Tendo em vista o tempo decorrido desde a solicitação do certame até a sua autorização ser
superior a 01 (um) ano bem como os constantes aumentos de insumos vinculados a construção civil,
sugerimos a atualização da planilha orçamentária com a referência mais atualizada do corrente ano.

Considerando a celeridade que o caso requer, em anexo, apresentamos planilha
orçamentária atualizada (referência de 06/2022) (4959224 e 4959232), bem como as devidas
composições de custo unitário (4959240) e curvas ABC de insumos (4959246)  e de serviços (4959254)
para conhecimento e providências necessárias.

Desde já, agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição para qualquer dúvida e/ou
esclarecimentos .
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Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ERIKA SAMARA LIMA ARAÚJO - Matr.0356108-9,
Pregoeira, em 25/07/2022, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap.
III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4959657 e
o código CRC 2B540E12.

Referência: Processo nº 00226.000348/2021-95 SEI nº 4959657
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