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QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 

 

 Em atendimento ao questionamento encaminhado a esta Comissão Especial 

de Licitação em 13/07/2013, informamos o seguinte: 

 

1. Após análise de todo o edital e das planilhas fornecidas pelo IFBA, 

verificamos que não está considerado em orçamento nenhum tipo de tapume 

ou fechamento provisório, no entanto, pelo prazo estipulado para obra (90 

dias) faz-se necessário demolir boa parte do muro de uma só vez ficando o 

campus com esta área aberta. Os senhores estão ciente disso, correto? 

 

Resposta: Não será necessária a utilização deste anteparo, haja vista que o Campus 

possui vigilância própria e o local não foi concebido para trânsito de pessoas. 

 

2. No volume calculado para retirada de entulho foi considerado apenas o 
volume de demolição, sem considerar nenhum percentual de desempolamento 
do material, o que é necessário. 
 
Resposta: Os volumes de terra medidos pela topografia são diferentes dos que 

precisam ser carregados no caso de aterros ou cortes no terreno. Portanto, o 

percentual de desempolamento só é considerado para efeito de transporte. 

 

3. Na planilha orçamentária apresentada pelo IFBA foi considerado um valor 
para gerenciamento de obra, o qual foi apresentada sua composição 
detalhada. No entanto, pode-se verificar que em nenhuma das duas planilhas, 
nem na composição, nem na planilha orçamentária, incidiu sobre este valor o 
percentual do BDI, sendo necessário acrescentar 26,68% de BDI neste valor, 
corrigindo assim a planilha orçamentária. 

 
Resposta: A obra é considerada de baixa complexidade e, portanto o percentual do 

item Gerenciamento de Obra esta obedecendo aos limites previstos no Acórdão 

2622/2013 – TCU – Plenário. 
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4. No item 4.4 da planilha orçamentária, cujo SINAPI é 73844/001, diz respeito 
apenas ao muro de arrimo. No entanto, no memorial descritivo da obra diz 
que recomenda-se colocar juntas verticais ao longo da extensão do mesmo. 
O valor para a execução de tais juntas não está contemplado em planilha. 
Devemos entender que as mesmas não serão exigidas? Ou serão aditivadas 
posteriormente? Em caso de negativa de ambas as perguntas anteriores, 
solicitamos a inclusão do valor das mesmas na planilha orçamentária. 

 

Resposta: Considerar as juntas de dilatação como um vazio, ou seja, serão juntas 

abertas que consistem no não preenchimento do espaço de junta, procedendo-se 

apenas ao reforço dos bordos da estrutura.  

 

5. No item 9.3.1 do edital, está colocada uma situação de imposição da 
desonaração da folha de pagamento ao licitante. No entanto, pela Lei 13.161 d 
e31 de agosto de 2015, a desoneração da folha passou a ser opcional a partir 
de 1º de dezembro de 2015. Entendemos assim que esta exigência nos priva 
de nosso direito de optar pela desoneração ou não da folha de pagamento, o 
que deve ser uma análise interna da empresa e não uma imposição do órgão 
licitante. Solicitamos assim que seja preservado o nosso direito, previsto em 
lei, e que seja opcional de cada licitante desonerar ou não sua folha de 
pagamento. 

 
Resposta: Segundo a Lei 13.161/2015, fica facultada à empresa a adoção da 

desoneração da folha de pagamento, portanto esta ficará livre para fazer sua opção, 

não cabendo ao Órgão emitir parecer sobre este assunto. 

 

Salvador, 15 de julho de 2017. 

 

Atenciosamente, 

 
 
A  
 
Comissão 
 

 


