Concorrência nº 010/2022/SENAR/MT
Processo nº: 46726/2022
Assunto: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Concorrência nº
010/2022/SENAR/MT, que tem por objeto prestação de serviços de ELABORAÇÃO DE PROJETO
DE ARQUITETURA E INTERIORES, CONSULTORIA E ADEQUAÇÕES, para atender ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado de Mato Grosso –
SENAR/MT, solicitado pela empresa Recôncavo Engenharia e Arquitetura Ltda.
1. DA ADMISSIBILIDADE
Nos termos do:
Item 10 - IMPUGNAÇÃO, PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E RECURSO

10.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento quem
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.
Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado pela
empresa Recôncavo Engenharia e Arquitetura Ltda, a qual foi encaminhado por e-mail a
Comissão Permanente de Licitação no dia 11 de maio de 2022 as 11:49, de modo que a sessão
de abertura deste certame está marcada para ocorrer no dia 26/05/2022 às 08h30min (horário
Local), na Sede Temporária do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso –
SENAR/MT – Rua I, nº 300, Quadra 17-A, Lotes 6-7, Parque Eldorado, Bairro Alvorada, CEP
78048-832, Cuiabá-MT.
Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito pelo peticionante
ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos posicionar dentro do prazo
legal.

2. DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS

Em atendimento ao questionado segue retorno da área;

Quanto ao questionamento da não identificação do Termo de Referência e/ou planilha
orçamentarias, informamos o quanto segue:
Referente ao Termo de Referencia este objeto é elaborado por meio do Projeto Básico
sendo assim dentro do Edital está no O ANEXO I – PROJETO BÁSICO – ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE ARQUITETURA E INTERIORES, CONSULTORIA E ADEQUAÇÕES.
E referente a planilha orçamentaria esta não foi apresentada, devido formalização e a
referência de preço ser feita por uma pesquisa mediante uma cesta de preços conforme descrito
NO ITEM 3 Do Quantitativo E Descritivo Dos Objetos.
Corroborando a informação o item 7. DA PESQUISA DE PREÇOS
O subitem 7.1 dispõe:
7.1. Com o intuito de subsidiar a presente licitação e estimar
os valores a serem gastos com a contratação, foi realizada Pesquisa
de Preços utilizando das fontes mencionadas no art. 9º, da Instrução
de Serviço de Cotação nº 02/2017, sendo os seguintes: Preços
registrados ou praticado pelo SENAR/MT; Preços registrados ou
praticados em outros entes públicos e paraestatais; Pesquisa com
fornecedores que atuam no ramo do objeto licitado, formalmente
solicitados e devidamente identificados, e ainda Pesquisa em sítios
especializados:
Termo de Homologação PE n° 972/2021 – Governo do Estado
da Paraíba
Pesquisa com fornecedores
Desse modo, conseguiu-se 06 (seis) propostas comerciais válidas para
constituir o preço de referência. As cotações instruem os autos

Agradecemos ao questionamento e são estes os esclarecimentos ao pedido
encaminhado.
Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos.
Atenciosamente.

Cuiabá (MT), 12 de maio de 2022.

(Original Assinado)
Lígia Maria Cruz
(em substituição)
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

