
CONCORRÊNCIA 12/2018 – COMPEL 

ESCLARECIMENTOS 

 

QUESTIONAMENTO 03 

 

PERGUNTA: Observamos que o item MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, 
PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC / PRFV C/DN A da planilha orçamentária 
está sem BDI, ou seja o valor é de custo. Como deveremos proceder? 

 

RESPOSTA: O valor está com o BDI, contudo, devido a metodologia de aproximação 
utilizada (truncamento), o valor unitário sem BDI ficou igual ao valor unitário com BDI. 
Exemplo: R$ 0,02 * (1+30%) = R$ 0,026. Por truncamento, suprime-se a terceira casa 
decimal, resultando no valor de R$ 0,02 com BDI.  

 

QUESTIONAMENTO 04 

 

PERGUNTA: Observamos que o item CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / 
RPVC / PRFV, DN ATE 350 mm da planilha orçamentária está com um BDI de 25%, 
sendo que os percentuais de BDI’s utilizados é de 30% (Padrão) e 21% 
(Diferenciado). Como deveremos proceder? 

 

RESPOSTA: De forma similar a Resposta 1, ressaltamos que a metodologia de 
aproximação foi a de truncamento, adotando os respectivos BDI 30% (Padrão) e 21% 
(Diferenciado), conforme cada caso.  

 

QUESTIONAMENTO 05 

 

PERGUNTA: Favor disponibilizar os projetos referentes ao Alambrado em estrutura 
de eucalipto, Equipamentos de ginástica em estrutura de madeira e as Passarelas 
metálicas. 

 

RESPOSTA: Os arquivos solicitados serão disponibilizados no portal de compras.  

 

 

 



QUESTIONAMENTO 06 

 

PERGUNTA: As pastas de projetos indicadas abaixo estão vazias, como devemos 
proceder? 

Rio Acajutiba (I) – ELE   

Rio da Prata (K) – ELE e HID  

Rio Piacaveiras (L) – ELE, HID, SES e URB  

Rio Eiú Branco (M) – ELE e HID  

 

RESPOSTA: Os arquivos solicitados serão disponibilizados no portal de compras.  

 

QUESTIONAMENTO 07 

 

PERGUNTA: No Edital indica que o objeto da licitação é a 3ª Etapa do Programa de 
Urbanização Integrada na Bacio do Rio Camaçari – Fase 2, porém em outros 
documentos como na Planilha orçamentária indica que trata-se da 2ª Etapa – Fase2. 
Qual a etapa e fase corretas?" 

 

RESPOSTA: O correto é Fase 2 - 3ª Etapa.  

 

QUESTIONAMENTO 08 

 

PERGUNTA: A planilha orçamentária possui data base ago/17, de acordo com 
Cláusula Décima-Primeira: os preços são fixos e irreajustáveis durante o prazo de 12 
meses da data de apresentação da proposta (I0 = Dez/18) o que significa um 
defasagem grande nos preços para a execução da obra em 2019. Favor esclarecer. 
 
RESPOSTA: O orçamento foi elaborado com data base informada acima e 
encaminhado para aprovação do órgão financiador. Em que pese o lapso temporal 
até a publicação do edital, considerando tratar-se de orçamento paradigma passível 
de desconto, será mantido o valor já publicado.  

 

 

 

 



QUESTIONAMENTO 09 

 

PERGUNTA: No material disponibilizado não encontramos a sondagem da área 
referente ao objeto do edital. Favor disponibilizar. 

 

RESPOSTA: Os arquivos solicitados serão disponibilizados no portal de compras.  

 

QUESTIONAMENTO 10 

 

PERGUNTA: No item 16 do edital da CP 012/2018, Contratação de Empresa para 
Execução das Obras da 3ª Etapa do Programa de Urbanização Integrada na Bácia do 
Rio Camaçarí – Fase 2, Integrante do Programa de Saneamento Integrado do 
Ministério das Cidades – PAC 2, o item nº 1 das parcelas relevantes, para o Lote 1 
(OBRAS DOS RIOS AFLUENTES), solicita que a empresa concorrente apresente 
como comprovação de capacidade técnica, atestado registrado no CREA OU CAU, de 
execução de: 

 “PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK>=20 MPA, ESP>=7 CM.” 

Quando, na planilha de serviços a serem executados, para o referido Lote, consta o 
seguinte serviço: 

  

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 20 MPA, PREPARO 
MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA SERRADA, ARMADO COM TELA DE 
AÇO Q-61 

Fica evidente que o serviço solicitado como comprovante de capacidade técnica é 
diferente do serviço que será realizado, conforme solicitado em edital. 

A comissão aceitará que os concorrentes apresentem como comprovação de 
capacidade técnica, atestados com o descritivo igual como está solicitado em 
planilha? "6.3.4.6) EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 20 MPA, 
PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA SERRADA, ARMADO 
COM TELA DE AÇO Q-61" 

 

RESPOSTA:Optamos por uma descrição genérica para o serviço em questão, pois, 
como podem notar no quadro abaixo (Curva ABC parcial), existem 3 itens que 
contemplam a essência do serviço em questão, diferenciando-se entre si por algum 
detalhe como o tipo de armadura ou pelo fato de ser pigmentado ou não. Assim, para 
fins de exigência da comprovação de capacidade técnica, torna-se irrelevante exigir 
tais particularidades, porque estas não configuram a essência do serviço.  



ITEM DESCRIÇÃO QTDE  Preço  % simples 

3 

EXECUÇÃO DE CICLOVIA EM CONCRETO 
PIGMENTADO 20 MPA, PREPARO 
MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA 
SERRADA, ARMADO COM TELA DE AÇO Q-
138 (ADAPTADO DE 94994 SINAPI E 4711 
ORSE) 

25.223,67  R$   2.132.156,62 6,0% 

7 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM 
CONCRETO 20 MPA, PREPARO 
MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA 
SERRADA, ARMADO COM TELA DE AÇO Q-
138 (ADAPTADO DE 94994 SINAPI) 

12.961,01  R$       977.908,34 2,8% 

13 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM 
CONCRETO 20 MPA, PREPARO 
MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA 
SERRADA, ARMADO COM TELA DE AÇO Q-
61 

9.307,36  R$       621.266,49 1,8% 

 
 
A título de esclarecimento sobre o quantitativo exigido, seguimos a premissa de exigir 
no máximo 50% do quantitativo previsto para a obra. Exigimos somente cerca de 50% 
do item mais relevante entre os 3 (25.223,67 m² * 50% ~ 12.600 m²). 

 

Diante do exposto, reiteramos não haver nenhum problema na apresentação de 
atestados que contemplem as características genéricas, tal qual colocado na 
descrição que consta no edital, ou seja: 

 

Pavimento em concreto armado; 

Fck>= 20 MPa; e 

Espessura >= 7cm 

 

QUESTIONAMENTO 11 

 

PERGUNTA: O cronograma do Lote 1 será de 24 (vinte e quatro) meses e o 
cronograma do Lote 2 será de 18 (dezoito) meses? 

 

RESPOSTA: Sim, está correto o entendimento. O cronograma do Lote 1 será de 24 
(vinte e quatro) meses e o cronograma do Lote 2 será de 18 (dezoito) meses. 

 

 

 



 

QUESTIONAMENTO 12 

 

PERGUNTA: Efetuando a conferência da Planilha Orçamentária, verificamos que, 
com base no valor total sem BDI, o valor explicitado na Planilha referente a Taxa do 
BDI não se refere aos 30% adotado e sim a 29,9400695%, o que representa uma 
diferença de R$7.127,51 do valor total do orçamento. Como devemos proceder para 
elaboração da Planilha Orçamentária? 

 

RESPOSTA: Os valores totais são calculados a partir da multiplicação entre a 
quantidade e o respectivo valor unitário, com aproximação por truncamento.  

O valor de R$ 11.892.957,43 foi obtido pela multiplicação entre a quantidade e o 
respectivo valor unitário (sem BDI), com aproximação por truncamento.  

O valor de R$ 15.453.717,15 foi obtido pela multiplicação entre a quantidade e o 
respectivo valor unitário (com BDI), com aproximação por truncamento. 

O valor de R$ 3.560.759,72 foi calculado por meio da diferença entre os valores 
acima. O fato da divisão de R$ 3.560.759,72 por R$ 15.453.717,15, não resultar no 
valor exato de 30% é justificado em função do critério de aproximação (truncamento) 
adotado nos cálculos anteriores.  

Reiteramos que a incidência do BDI deve ocorrer em cada item da planilha, assim, 
para elaboração da planilha orçamentária, deve-se aplicar o BDI no custo unitário com 
truncamento, em seguida, multiplicar a quantidade pelo valor com BDI com 
truncamento, obtendo-se o total do item. 

 

QUESTIONAMENTO 13 

 

PERGUNTA: Na planilha de orçamento do lote 2, traz no cabeçalho dois BDI’s, um de 
30% e de 21%, porém ao dividir o preço unitário “sem BDI” com o preço “com BDI” 
encontramos um BDI de 30%, de 25% e preços que não foram aplicados BDI’s. O que 
devo considerar? 

 

RESPOSTA:A metodologia de aproximação foi a de truncamento, adotando os 
respectivos BDI 30% (Padrão) e 21% (Diferenciado), conforme cada caso.  
 
 


