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QUESTIONAMENTO 3
Pedido de esclarecimento e modificação de planilha:
PERGUNTA 1. Sobre o item 10. Pisos, de subitem 10.16, com código 02218/ORSE, piso
intertravado tipo tijolinho (19,9*10*4cm) cinza, apresenta valor muito alto de 236,11 no
sistema ORSE o serviço é identificado como: 10078/ORSE – Piso em bloco de concreto,
intertravado, cor natural, dim. 10 x 20, e= 4,5 cm (vibro prensado) – m² = 35,42
RESPOSTA: Verificamos a divergência, atualizamos os valores nas duas planilhas
orçamentárias.
PERGUNTA 2. Gostaria de saber qual o balanço patrimonial exigido na licitação deve ser
apresentado; isto é; qual o exercício o de 2011 ou de o de 2012?
RESPOSTA: Conforme informado no Edital (subitem 8.1.3 alínea “a”) o balanço
apresentado deve ser do último exercício social na forma da lei. A data limite para
apresentação do Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior é 30 de abril
do ano subsequente, a partir dai perde a sua validade. Após a criação do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED) para as empresas sujeitas à tributação do
imposto de renda com base no LUCRO REAL a validade do Balanço Patrimonial se
estendeu até o último dia útil do mês de junho (art. 5º da Instrução Normativa nº
787/07) que é seguido pelo SICAF.
PERGUNTA 3. A planilha do campus Santa Maria da Boa Vista apresenta uma
discrepância quanto ao item informado, para o código de composição SINAPI 73786/004
descrevi que é tubos de 1 x 1/2” e não de 2”, para o de 2” o código é 73786/005 com o
respectivo preço de 39,75, corrigir na de Serra Talhada também.
RESPOSTA: Os códigos foram revisados e atualizados com base no SINAPI/CEF.
PERGUNTA 4. Gostaria de saber se a composição de preços unitários tem que ir junto a
proposta de preços ou é só para a empresa vencedora?
RESPOSTA: Conforme explicitado no Edital (item 10, subitem 10.2) todos devem
apresentar a composição de preços unitários para todos os itens que compõem a
planilha orçamentária.
PERGUNTA 5. Em relação a este item 9.3.1. Construção de edificação pública ou privada
em estrutura de concreto armado com características e complexidade construtiva
equivalente ou superior à do objeto e com metragem quadrada mínima de 5.000 m²?
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RESPOSTA: A informação acerca da dimensão da obra encontram-se nos projetos
básicos referentes a cada unidade à ser construída (A= 5.577,39 m² item 4 do
Projeto Básico). Quanto a apresentação de CAT pela empresas é permitido o
somatório conforme Acórdão TCU nº 1.865/2012 – Plenário é permitido o somatório
de CATs, “Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Contas admite a
soma de quantitativos constantes de mais de um atestado”.
PERGUNTA 6.Quanto a apresentação do cronograma físico financeiro como solicitado no
Tópico 10 (página 18) do Edital da concorrência 02/2013 sobre a apresentação da
proposta de preços. A dúvida se deve ao fato de que a ordem dos tópicos de execução de
serviços do cronograma físico financeiro está divergindo da ordem dos tópicos de
execução dos serviços da planilha descritiva apresentados pela comissão como anexos
XII (planilha orçamentária) e XIII (cronograma).
RESPOSTA: Os cronogramas físico-financeiros apresentados no Edital da
Concorrência nº 02/2013 são apenas sugestivos e orientativos, já que foram
baseados em planilhas estimativas elaboradas pelo Órgão, cada LICITANTE deverá
desenvolver seu próprio cronograma físico-financeiro levando em conta as etapas
de serviços a realizar e o desembolso para os respectivos.
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