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QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS - 03 

 
 
1. Com relação às planilhas orçamentárias em confronto com os projetos executivos 

de instalações elétricas existem alguns itens em divergência de quantidades listadas 
na planilha e a real quantidade solicitada no projeto, como devemos proceder? 
 

Resposta: Informamos que os quantitativos constantes nas planilhas orçamentárias 
fornecidas pelo IFBA foram levantados conforme os projetos existentes e que fazem parte 
do edital. 
 
 
 
2. Em análise de resposta desta Comissão a “Questionamentos e Respostas” 

expedidos em vosso site, esta comissão manda corrigir erro de digitação para a 
unidade do ítem 16.2.18, onde antes era “unid.” e agora passa a ser “m” mas no 
tocante a quantidade do metro linear será corrigido durante a execução da obra? 
Pois, a quantidade real para Lauro de Freitas é de 150mts, Santo Antônio de Jesus é 
de 250mts e Euclides da Cunha é de 230mts? 

 
 

Resposta: Reafirmamos que a mudança a ser considerada é apenas na unidade. Os 

quantitativos do item 16.2, e seus subitens, são referentes às instalações internas da 

subestação e estão corretas. 

 
 
3. Nas mesmas respostas desta comissão para diferença de quantidades planilhadas 

no edital e as reais encontradas em projeto a orientação é para manter as 
quantidades apresentadas pelo órgão. As diferenças encontradas serão ajustadas 
durante a execução da obra? Caso negativo, como devemos proceder? 

 

Resposta: Informamos que os quantitativos constantes nas planilhas orçamentárias 

fornecidas pelo IFBA foram levantados conforme os projetos existentes e que fazem parte 

do edital. 
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4. Sobre os relatórios de sondagem. 
 
Resposta: Os relatórios de sondagem não integraram o edital, pois os mesmos só 
subsidiaram o projeto estrutural disponibilizado no site do IFBA. 
 

 

5. Pode ser adotado um BDI maior que 28%? 
 
Resposta: O BDI adotado pelo órgão para fins de orçamento estimativo foi de 28%, 

conforme item 10 do edital 06/2012.As empresas deverão adotar BDI de acordo com seus 

critérios orçamentários, não devendo, no entanto, ultrapassar o valor estabelecido de 28%. 

 
 
6. Na realização da visita, haverá algum preposto do IFBA para acompanhar o 

representante da empresa licitante? Caso positivo, o preposto do IFBA assinará a 
declaração de vistoria comprovando que a empresa licitante vistoriou o local? 

 
Resposta: Não. 
 
 
7. Consideramos a apresentação de uma única composição de preço unitário para 

cada preço diferente apresentado, independente do seu lote, está correto este 
entendimento? 

 
Resposta: Não. As empresas deverão apresentar todas as composições de preços unitários 

para cada lote que irá concorrer. 

 
 
8. Podem ser apresentados preços unitários superiores aos preços básicos 

apresentados? 
 

Resposta: Os preços de referências utilizados pelo IFBA, estão em conformidade com as 

exigências da Lei 8.666/93 e a LDO 2012. Entendemos que a empresa deverá apresentar 

em suas composições de preços unitários valores dos custos dos insumos coerentes com os 
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de mercado e que os coeficientes de produtividade sejam também compatíveis com a 

execução do objeto.  

 

Salvador, 10 de agosto de 2012. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 
À 
 
Comissão 


