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Salvador, 23 de dezembro de 2022. 

ASSUNTO: RDC Nº 001/2022 

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:  

Gostaria de solicitar um esclarecimento referente ao item administração de cada lote. 

Pois na planilha de serviços podemos observar que o item está apresentado com 14(quatorze) meses. E 

cronograma apresentado está com 16(dezesseis) meses, e um meses sem apropriação. Qual será o 

correto 14 ou 16, e um mês sem apropriação do item? 

 

➢ RESPOSTA 01:  

Para a elaboração da proposta de preços o quantitativo a ser considerado para a equipe de 
administração local da obra deve ser aquele apresentado nas planilhas de serviço de cada lote. 
 
 
➢ PERGUNTA 02:  

 

Conforme item 9.3, PROPOSTA DE PREÇOS, não menciona a apresentação de Planilha de Composição de 

Preços Unitários - CPU.  

PERGUNTA: É obrigatório apresentar a referida composição - CPU no ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE 
PREÇOS? 
 

  
➢ RESPOSTA 02:  

 

Considerando que a estimativa orçamentária do certame foi elaborada tomando por base um 

anteprojeto de engenharia e a estética arquitetônica do projeto conceitual elaborados por esta DIRE e 

ainda, que a planilha referencial de preços foi elaborada com base nos contratos já celebrados nesta 

Secretaria, não havendo portanto planilha analítica (detalhada) com com preços unitários, não há o que 

se falar em composição de preços unitários. 
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➢ PERGUNTA 03:  

Por gentileza peço que nos encaminhe as planilhas orçamentária dos 06 lotes em excel. 

 

➢ RESPOSTA 03:  

 

Considerando que, conforme apresentado no item XI do Edital, a estimativa orçamentária é sigilosa, 

disponível estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno (Art. 6º §3º Lei Federal 

nº 12.462/2011 e Art. 48 §1º Decreto nº 24.868/2014), não será possível a disponibilização das planilhas 

orçamentárias dos 06 lotes. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Bruna Oliveira 

Presidente da COPEL 


