
SETEL  CONSTRUTORA  LTDA 

 

 

Com relação ao edital de concorrência publica n° 011/2018 — Contratação de empresa para execução de serviços de 

pavimentação e drenagem em vias publicas dos bairros Parque das Mangabas, Parque Verde 1, Parque Verde II, Recanto das 

Arvores e Verdes Horizontes, no Município de Camaçari-Bahia. 

 

Solicitamos os seguintes esclarecimentos: 

 
P E R G U N T A: 
1) Com relação a planilha orçamentária, podemos observar, para os itens 4.6.4 e 4.6.5, que: 

 

Trata-se da execução de poço de visita, porém para redes coletoras de diâmetros diferentes, uma para d=900 e outra para 

d=1000, porém ambas estão com o mesmo código de composição, consequentemente apresentam o mesmo preço unitário. 

Entendemos, uma vez que se trata de serviços diferentes, pois como foi dito, uma é para redes coletoras de diâmetros de 

d=900 e outra para d=1000, deveriam ser composições distintas e consequentemente preços unitários diferentes, 

entendimento correto? 

Caso afirmativo, pedimos as devidas correções na planilha. 

 

R E S P O S T A: 
Não consta na base do SINAPI o referido poço de visita com diâmetro de 900mm, por isso foi adotado o serviço 83711 que 

"POCO VISITA AG PLUV EM ALVENARIA TIJOLO CERAMICO MACIÇO PARA REDE COLETORA DIAM 1000 PARTE FIXA COM 1,OOM 

DE ALTURA" com adaptação da descrição para atender o diâmetro de 900mm, mantendo o seu preço. Logo, o preço adotado é 

suficiente para garantir a execução dos dois itens. 

  



P E R G U N T A: 
 
2) Com relação a apresentação das composições de preços unitários, entendemos que para os itens de planilhas que 

apresentam o mesmo código de composição, porém apresentam descrição do serviço diferente, não se faz necessário 

apresentar de forma repedida esta composição, entendimento correto? 

Para exemplificar: 

 

 

Códigos de composições iguais e descrições diferentes. 

 
R E S P O S T A: 
 
Os códigos apresentados na planilha orçamentária fazem referência à codificação dos serviços da fonte adotada como 

referência no orçamento base. As propostas deverão apresentar composições de preços tomando como base a descrição dos 

serviços, sem a necessidade de levar em conta o código adotado no orçamento base. Logo, para cada serviço com descrição 

diferente deverá ser apresentada uma composição única relativa ao item em questão. 

  



 
P E R G U N T A: 
 
3) Com relação as composições com códigos CPU-O1, CPU-02, CPU-03, CPU0 4, CPU-05, CPUO6, CPU-07, CPU-08, CPU-09, CPU-

10, CPU-11, CPU-12, CPU-13, CPU-14, CPU-15, CPU-16, CPU-17, CPU-18, CPU-19, CPU-20, CPU2 1, CPU22, CPU-23, CPU-24, 

CPU25, CPU-26, CPU-27, CPU-28, CPU-29, CPU-30, CPU-31, CPU-32, CPU-33, CPU-34 e CPU-35, gostaríamos de solicitar a 

disponibilização dessas composições a fim de esclarecer o que está sendo considerado na execução desses serviços. 

 
R E S P O S T A: 
 
O solicitado encontra-se disponível no portal de compras sob o nome "CPU DESENBAHIA REV6 COMPEL 15.08.18.pdf". 

 

 

Comissão Permanente de Licitação – Compel 

    Manoel  Alves  Carneiro 

      Presidente em Exercicio 


