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QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS

1. Questionamento: A planilha orçamentária, no item 16 (REVESTIMENTO DE AUDITÓRIO), 
subitem 16.2 (ASSENTAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PISO VINÍLICO 
ABSORVEDOR DE RUÍDOS DE IMPACTOS, ESPESSURA 3mm, EM COR A SER 
INDICADA PELA INSTITUIÇÃO, NOS AUDITÓRIOS), apresenta a quantidade 220,00m² 
ao preço de R$70,00. Porém o preço parcial deste item apresenta o valor de R$220,00, 
sendo que o valor correto seria R$15.400,00. Com este erro, o valor apresentado na 
planilha de R$5.386.258,63 deveria ser R$5.401.438,63, dando uma diferença de 
R$15.180,00. Como devemos proceder?

1. Esclarecimento: A quantidade referenciada foi digitada errada, considere 3,14 m², 
com o valor unitário de R$70,00(setenta reais), totalizando o item em R$ 220,00, para o 
item,  já devidamente corrigido no Edital, publicado no site do IF-BA e no comprasnet. 

2. Questionamento: Não veio projeto de Instalações de ar condicionado. Como devemos 
orçar os itens 15.7, 15.8 e 15.9?

2. Esclarecimento: A referência à localização e rede elétrica para as devidas instalações 
das unidades de refrigeração, estão definidas no projeto elétrico, parte integrante do 
processo de licitação.

3. Questionamento: Com referência à licitação acima referenciada, solicitamos os seguintes 
esclarecimentos:

3.a) Projeto Planialtimétrico das Áreas;

3.a) Esclarecimento: A implantação das unidades obedece aos volumes de corte e 
aterro definidos na planilha. Sendo assim, não há necessidade de projeto 
planialtimétrico.

3.b) Sondagem dos Terrenos;

3.b) Esclarecimento: Não é necessário o fornecimento da sondagem dos terrenos, visto 
que o projeto estrutural está completo e as fundações já estão dimensionadas.

3.c) Endereço exato para visita aos locais dos serviços;

3.c) Esclarecimento: Os endereços para visita aos locais dos serviços estão publicados 
no site www.ifba.edu.br.

4. Questionamento: Com relação aos projetos e especificações a legenda dos acabamentos 
(na planta baixa mostra os locais, porém a legenda fica indefinido o tipo de acabamento);

4. Esclarecimento: Na planta baixa, existe um quadro de especificações que indica o 
tipo de revestimento da parede, do piso e do teto, além do quadro das esquadrias.

5. Questionamento: Qual o fabricante da telha Duplan?
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5. Esclarecimento: De acordo com a lei 8.666/93, o órgão público não pode indicar os 
fabricantes, ou fornecedores dos materiais. A telha Duplan é uma telha dupla (capa e 
calha) de concreto.

6. Questionamento: Em relação ao item abaixo, o cálculo está errado, como deverá ser 
considerado?

16.2 Assentamento, com fornecimento de piso 
vinílico absorvedor de ruídos de impactos, 
espessura de 3mm, em cor a ser indicada pela 
Instituição, nos Auditórios

M² 220,00 70,00 220,00

Cálculo correto

220,00m² x 70,00 = 15.400,00.

6. Esclarecimento: A quantidade referenciada foi digitada errada, considere 3,14 m², 
com o valor unitário de R$70,00(setenta reais), totalizando o item em R$ 220,00, para o 
item,  já devidamente corrigido no Edital, publicado no site do IF-BA e no comprasnet.

7. Questionamento: No projeto a especificação Código A refere-se a cerâmica 10 x 10cm –
Branco, porém no Memorial Descritivo consta o seguinte:

 Cerâmica esmaltada 30 x 30cm
 Nas salas de aula deverá ser assentada cerâmica 10 x 10cm até a altura de 

2,00m
Perguntas:
Qual a especificação que deverá ser utilizada?
Quais os locais que deverão ser utilizadas as cerâmicas?

7. Esclarecimento: A especificação supracitada refere-se ao CÓDIGO B.
A cerâmica 30 x30cm será aplicada nos locais indicados no projeto arquitetônico. A 
cerâmica 10 x 10cm será aplicada nas salas de aula até a altura de 2,00m. Ambas as 
cerâmicas estão especificadas no memorial descritivo.

8. Questionamento: As portas nas salas / laboratoriais serão em madeira maciça ou semi-
oca?

8. Esclarecimento: Favor verificar memorial descritivo e planilha orçamentária: item 
esquadrias, ferragens e vidros – subitem porta externa em madeira de lei.

9. Questionamento: Qual a cor das esquadrias de alumínio?

9. Esclarecimento: Favor verificar memorial descritivo: item esquadrias, ferragens e 
vidros – subitem esquadrias em alumínio.

10. Questionamento: Existe local pré-definido para a locação das Unidades Condensadoras do 
Sistema de Ar Condicionado? Caso não exista, podemos defini-las?
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10. Esclarecimento: Favor, ver item 2 do questionamento publicado na página do IFBA.

11. Questionamento: A marquise em estrutura metálica atirantada e revestida em alumínio faz 
parte do escopo da proposta? A mesma não consta na planilha nem é citada na 
especificação. Caso afirmativo necessita de um melhor detalhamento e especificação, uma 
vez que a mesma só é vista na fachada frontal planta 04/08.

11. Esclarecimento: Este serviço está descrito no item 6.7 da planilha orçamentária e 
detalhado no item 6.4 da especificação técnica / memorial descritivo.

12. Questionamento: Na Planilha Orçamentária que faz parte do Edital constam os seguintes 
itens:

Item 1.1 – Raspagem, regularização e limpeza manual do terreno: 10.000,00m²
Item 15.17 – Limpeza geral da obra e retirada de entulhos: 27.772,00 m²
Item 1.6 – Tapume em chapa de madeira resina... : 2.464,00m²

Pergunta 01: Qual a justificativa técnica para o quantitativo do item 15.17?

Pergunta 02: Qual a justificativa técnica para o quantitativo do item 1.6?

12. Esclarecimento: Não é praxe do Departamento de Engenharia justificar tecnicamente 
considerações de projeto.

13. Questionamento: Na prancha 12/12 existe o registro que os sumidouros 01-02-03-04 (item 
9.1.3) possuem o diâmetro de 4,00m com uma altura de 5,00m. O preço unitário de cada 
um é R$1.118,88.
Nesta mesma prancha consta que o sumidouro 7 (item 9.1.4) que tem o diâmetro de 1,60m 

com a altura de 2,00m. O preço unitário deste sumidouro é R$1.004,55.

Pergunta 03: Que considerações foram feitas para que sumidouros tão diferentes em 
relação ao dimensionamento possuam quase o mesmo preço unitário?

13. Esclarecimento: As composições de preço foram baseadas na legislação vigente.

14. Questionamento: Vimos por meio desta questionar sobre o item 15.6 (planilha 
orçamentária – execução de poços cartesiano), solicitamos informar a vazão prevista e a 
profundidade prevista.

14. Esclarecimento: Tanto a vazão quanto a profundidade dos poços artesianos 
dependerão da profundidade do lençol freático de cada região.

Salvador, 17 de Abril de 2009.

A 

COMISSÃO


