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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 01 

 

 

PE 05/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

REDES, ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE MARICÁ 

 

Às 16:43 hrs do dia 09 do mês de junho de 2020, foi recebido no endereço eletrônico 

licitacao@sanemar-sa.com.br pedido de esclarecimento, conforme descrito a seguir: 

 

 

PERGUNTA 1:   
 

Entende a (nome da empresa ocultado) que existe um equívoco quanto aos valores 

percentuais das alíquotas dos parâmetros “X” “Y” e “Z” (extraídas do ACORDÃO No 

2622/2013 – TCU), que estão contidos na planilha intitulada “ANEXO B DA PROPOSTA - 

COMPOSIÇÃO DO B.D.I SERVIÇO + (Mat. Equi.)”; pois, neste caso, o BDI será aplicado 

à itens que são compostos por mão de obra e equipamentos (serviços), e não “MERO 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO” conforme descrito no modelo do 

anexo citado. 

 

NO CASO DO “ANEXO A DA PROPOSTA - COMPOSIÇÃO DO B.D.I (FORN. 

MAT./EQUI.)” A REFERÊNCIA: “MERO FORNECIMENTO DE MATERIAL E 

EQUIPAMENTO” ESTÁ CORRETA? 

 

RESPOSTA 1: 

 

Os parâmetros X, Y, Z foram retirados do ACÓRDÃO No 2622/2013 - TCU, 1o Quartil. 

 

O parâmetro I, foi considerado a parcela relativa ao ISS do município de Maricá como 

previsto na Lei Complementar Municipal no 290/2017 que é de 3%, anexo 7.01. Não 

havendo qualquer alteração nas demais parcelas. 

 

Ressaltamos que a fim de sanar o erro material, a Errata 01 com todas as alterações efetuadas 

no Edital e seus anexos foi publicada nesta data, qual seja, dia 15/06/2020 no JOM – Jornal 

Oficial de Maricá, e se encontra disponível tanto no portal de Compras Governamentais 

quanto no site da SANEMAR: www.sanemar-sa.com.br, conforme determina o 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SANEMAR, abaixo transcrito. 

 

“Art. 43. A decisão de adiamento da abertura da seção de 

julgamento prevista no artigo anterior e a remarcação de sua 

abertura são de competência da Comissão responsável pela 

condução do certame, devendo ser publicada no sítio eletrônico da 

SANEMAR e no Diário Oficial do Município de Maricá. 
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Art. 44. Se a impugnação for julgada procedente, na hipótese de 

ilegalidade insanável, o Diretor-Presidente da SANEMAR poderá 

anular a licitação total ou parcialmente. 

 

Parágrafo Único. Na hipótese de defeitos ou ilegalidades sanáveis, 

o Diretor-Presidente da SANEMAR determinará à Comissão 

responsável pela condução do certame a adoção das providências 

cabíveis para correção do ato, devendo: 

 

I – Republicar o aviso da licitação pela mesma forma que se deu o 

texto original, devolvendo o prazo de publicidade inicialmente 

definido, exceto se a alteração no instrumento convocatório não 

afetar não afetar a preparação das propostas; 

 

II – Divulgar no sítio eletrônico da SANEMAR a decisão da 

impugnação e o edital retificado, para conhecimento de todos os 

licitantes e interessados.” 

 


