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QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS 

 

1. Como foram adotados os preços unitários das planilhas? 

Resposta: Os preços unitários foram adotados conforme planilha de custos de serviços – 

SINAPI, referência janeiro/2012. Para os demais custos unitários dos  serviços não 

contemplados pelo SINAPI foi utilizada a base de custos da PINI e outros órgãos públicos 

indicados em planilha, referência Janeiro/2012. 

 

2. Deverá ser colocada no envelope de preços apenas os lotes de interesse? O Valor 
total do capital social da empresa deverá representar 10% de todos os lotes de 
interesse? Ou representar 10% apenas dos lotes em que a empresa se logrou 
vencedora? Caso a empresa seja vencedora em mais de um lote e o capital social não 
for suficiente para atender os 10% necessários do somatório dos lotes, ela será 
inabilitada de todos os lotes de interesse ou apenas de alguns, até chegar ao seu 
limite? Como deverá ser feita esta escolha? 
 

Resposta: A empresa deverá apresentar envelope de proposta de preço apenas para o(s) 

lote(s) de interesse. Para comprovação de patrimônio líquido a empresa licitante deverá 

seguir as exigências do item 9.3 do edital “Caso a empresa participe de mais de um lote, 

será considerado o valor total da soma dos mesmos”. Portanto, caso a empresa 

apresente proposta(s) para o(s) lote(s) e a comprovação do seu patrimônio líquido mínimo 

não corresponda a 10% do valor estimado pelo IFBA para contratação, conforme edital, a 

mesma terá a(s) sua(s) proposta(s) desclassificada(s) no processo licitatório.  

 

3. O item da planilha de construção do Campus do IFBA no Município de Santo 
Antônio de Jesus: 16.2.18 – “Condutor de cobre unipolar EPR 12/20KV 50mm2” está 
com a unidade em UNID (unidade). Entendemos que a unidade correta é M (metro), 
até porque o preço unitário do orçamento do órgão está coerente com o preço de 
1,00 (um) metro de condutor. Nosso entendimento está correto? 

 
Resposta: Existe um erro de digitação na unidade do item 16.2.18, devendo ser considerado 

a unidade de medida correta m (metro). Considerar a correção deste item nos demais lotes: 

Brumado (Lote 01), Euclides da Cunha (lote 02), Juazeiro (lote 03), Lauro de Freitas (lote 

04). 
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4. O item da planilha de construção do Campus do IFBA no Município de Santo 
Antônio de Jesus: 20.13 – “caixa de passagem 80x80x100cm, em alv. de tijolo 
revestida com argamassa 1:4 (cimento e areia), c/ fundo de concreto simples e 
tampa em concreto armado, inclusive escavação e reaterro” está com a unidade em 
m3 (metro cúbico). Entendemos que a unidade correta é UNID. (unidade), até porque 
o preço unitário do orçamento do órgão está coerente com o preço de 1,00 (uma) 
unidade da caixa. Nosso entendimento está correto? 

 

Resposta: Existe um erro de digitação na unidade do item 20.13, devendo ser considerado a 

unidade de medida correta m (metro). Considerar a correção deste item também para os 

lotes: Juazeiro (lote 03), Lauro de Freitas (lote 04). 

 

5. Os itens da planilha de construção do Campus do IFBA no Município de Santo 
Antônio de Jesus: 20.13 - “caixa de passagem 80x80x100cm, em alv. de tijolo 
revestida com argamassa 1:4 (cimento e areia), c/ fundo de concreto simples e 
tampa em concreto armado, inclusive escavação e reaterro”  e 20.14 “caixa de 
passagem 60x60x100cm, em alv. de tijolo revestida com argamassa 1:4 (cimento e 
areia), c/ fundo de concreto simples e tampa em concreto armado, inclusive 
escavação e reaterro”-  estão com preços incoerentes visto que a caixa maior 
apresenta o preço de R$ 553,15 e a caixa menor o de R$ 710,22, respectivamente. 
Perguntamos como foram consideradas as composições para estes itens. 

 
Os preços unitários foram adotados conforme planilha de custos de serviços – SINAPI. Para 

os demais custos unitários dos serviços não contemplados pelo SINAPI foi utilizada a base de 

custos da PINI e outros órgãos públicos indicados em planilha. 

 

 

Atenciosamente, 

 
 
 

A  
 
Comissão 


