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Salvador, 13 de outubro de 2022. 

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 

Prezados Senhores, 

 

Disponibilizamos a seguir, as respostas do setor técnico competente, DIRE/SMED, bem como desta 

Comissão, acerca dos pedidos de esclarecimentos de empresas interessadas no referido certame: 

 

➢ PERGUNTA 01:   

1. Em vários itens da planilha orçamentária a unidade do serviço está em desacordo da unidade da 

Composição dos Preços. Na imagem abaixo tem um exemplo dessa situação, pois o painel ripado está 

em m2, no entanto na CPU, o único insumo, aparece em unidade. Qual das unidades deve ser 

considerada para formação do preço? 

 

2. Também nesse exemplo a descrição do serviço diz que a empresa contratada deverá fazer o 

fornecimento e a instalação do material, mas na composição do preço não consta mão de obra para 

execução do serviço. Como esse serviço será pago? 

 

➢ RESPOSTA 01: 

1. Acerca da dúvida, no que tange às unidades apresentadas na planilha orçamentária e na CPU, 
salientamos que na CPU está indicado que a unidade (UNID.) a qual está se referindo ao metro 
quadrado (m²). 
 
2. Acerca do custo de mão de obra relativo à instalação destacamos que este já está incluso no custo 
apresentado. 
 

➢ PERGUNTA 02:  

Para o item referente ao transformador na planilha orçamentária item 17.2.1 “TRANSFORMADOR 

TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTÊNCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL” está em desacordo com o projeto 

“103 0220-PE-ELE-INF-DE-SubestAbri-014-R00” que especifica o mesmo conforme destaque abaixo. 

Neste caso, qual o correto a ser considerado? 

 

➢ RESPOSTA 02: 

Deve ser considerado o que está apresentado na planilha orçamentária. 

 

➢ PERGUNTA 03:  

Em vários itens da planilha orçamentária, consta apenas o valor do insumo sem o valor necessário para 

mão de obra. Como ocorre o item 17.1.1.18. da planilha que o código é referente a um insumo ORSE, 

no qual não inclui um valor para mão-de-obra. Como será feito o pagamento da execução do serviço 

nessas situações?  
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➢ RESPOSTA 03:  

Acerca do custo de mão de obra relativo à instalação destacamos que este já está incluso no custo 

apresentado. 

 

➢ PERGUNTA 04:  

No item 18.4.13 da planilha orçamentária o valor unitário do serviço está diferente do valor unitário 

do serviço na composição própria como mostra a figura abaixo. Qual valor deve ser adotado? 

 

➢ RESPOSTA 04: 

Tendo em vista a divergência identificada, esclarecemos que a composição/banco próprio do item 

18.4.13 apresentava erro formal e por isso segue revisada. 

 

 
 

➢ PERGUNTA 05:  

Solicitamos o envio do projeto de Climatização em "dwg". 

 

➢ RESPOSTA 05: Os arquivos já estão disponíveis no link do Google Drive 

 

 

Atenciosamente, 

 

Bruna Oliveira 

Presidente da COPEL 


