
 

 

ESCLARECIMENTOS 

Salvador, 14 de outubro de 2020. 

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA Nº 002/2020 – E. M. Osvaldo Cruz 

Prezados Senhores, 

Disponibilizamos a seguir, as respostas do setor técnico competente, DIRE/SMED, acerca dos 
pedidos de esclarecimentos dos interessados: 

1) PERGUNTA: 

Solicito esclarecimento para a divergência do valor entre o disponibilizado pelo banco e o 
apontado na Planilha orçamentária, pertinente ao item: 
 
1.12 - Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio 
de lixadeira. Planilha Orçamentária (banco de referência Orse) 
 

 
 

 RESPOSTA:  

Informamos que a planilha orçamentária está com data base de maio/2020 e o item 1.12 
apresenta o valor de R$ 6,47. O site da base de dados ORSE descreve o mesmo valor que a 
planilha apresentada. Sendo assim, inexiste divergência de valores apontados pela licitante. 
Segue link abaixo para consulta: 

http://orse.cehop.se.gov.br/servicosargumento.asp?tarefa=consultar 

http://orse.cehop.se.gov.br/servicosargumento.asp?tarefa=consultar


 

 

 

2) PERGUNTA: 

Com relação à planilha de Composição de preços unitários, é necessário seguir 
obrigatoriamente o modelo de planilha apresentado,  ou podemos utilizar um modelo 
similar?  

 RESPOSTA:  

Poderá ser apresentado outro modelo de composição de preços unitários, desde que o 
modelo apresentado contenha, minimamente, as informações solicitadas no modelo 
disponibilizado no edital licitatório. 



3) PERGUNTA: 

Os valores das parcelas mensais da ADM não correspondem às porcentagens, deve-se 
considerar as porcentagens ou os valores? 

 

 RESPOSTA:  

Os valores das parcelas mensais de Administração correspondem sim às porcentagens 
indicadas. Entretanto, uma vez que o percentual de ADM é calculado com base no avanço 
físico da obra, o valor fica com muitas casas decimais, mas são apresentadas somente duas. 
Nesta direção, como o cronograma apresentado pela CONTRATANTE tem apenas as funções 
de limitar o prazo máximo da obra e sugerir suas etapas de execução, cabendo à licitante a 
elaboração do seu cronograma, sugerimos que seja calculado o percentual de ADM com base 
no avanço físico previsto para o mês e, a partir do percentual encontrado, calculado o valor 
previsto a ser pago em cada mês. 

 
4) PERGUNTA: 

 
Solicito a composição de preços unitários dos itens 9.35, 12.3 e 12.23 da planilha 
orçamentária referente ao edital de concorrência pública 002/2020, cujo objeto é a Reforma, 
adequação e reforço estrutural da Escola Municipal Osvaldo Cruz, da Secretaria Municipal da 
Educação. 
 

 RESPOSTA:  
 

Conforme solicitado, seguem composições anexas. 
 
 
HILAISE SANTOS DO CARMO 
Presidente da COPEL 














































