
QUESTIONAMENTOS - ESCLARECIMENTOS  – CONCORRÊNCIA 01/2018 - OBRA JEQUIÉ/BA

1- Não localizei nos Editais de licitação Concorrência 001 /2018 as parcelas de maior relevância nas obras para
seleção dos atestados. Ficou a cargo do licitante analisar e identificar quais os itens mais representativos ou por
acaso existe algum local que conste essas informações?
RESPOSTA 1 -  Conforme consta em Edital e seu Anexo I-TR, os atestados de capacidade técnica deverão
comprovar o desempenho de “atividades pertinentes e compatíveis  em características,  quantidades  (obras de
construção de edificações em estrutura de concreto armado com, no mínimo, 50% da área construída total
do objeto licitado) e prazos com o objeto da licitação...”. Verificar ERRATA do edital – Of.Circ. 03/2018 .

2 - A empresa xxx., oportuna e tempestivamente, com fulcro no item XIII do Edital de Concorrências n°. 01/2018,
vem requerer: 

a) Concorrência n°. 01/2018 – Promotoria Jequié – 02/fevereiro/2018:
Apresentação/Disponibilização do Relatório de Sondagem;
Apresentação/Disponibilização do Anexo IV – Parte B;

RESPOSTA 2 - Conforme solicitação, seguem arquivos zipados dos relatórios de  sondagens .
Esclarecemos que o arquivo relativo ao anexo IV, parte B de Jequié, assim como os demais arquivos e anexos dos 
e estão disponíveis no portal eletrônico do MPBa (www.mpba.mp.br , menu:    Serviços    >  Concorrência ).

3-Estamos elaborando a proposta de preço, porém no cronograma não está sendo possível inserir o timbre da 
empresa, devido que a planilha está protegida.
Pode-se manter a planilha sem o timbre ou é necessário, considerando que no cronograma já foi mencionado o 
nome da Empresa?
RESPOSTA 3 – De acordo

4 - O edital solicita a planilha analítica, a mesma ja tem nos documentos da licitação, porem elas não tem valores
financeiros,  so  quantitativos.  a)  Podemos usar  o  modelo  da  planilha  analitica  licitação  e  manter  somente  os
quantitativos, sem valores financeiros? b) Pela nossa analise o quantitativo sera o mesmo, mesmo que o fator K
seja diminuído. É isso mesmo?
RESPOSTA 4 – a)  Não há no edital previsão de apresentação da "planilha analítica" pelo licitante.   b) O fator
"K" não incide sobre os quantitativos de serviços da planilha orçamentária. 

5 -  Informo que no preenchimento da  aba Cronograma físico financeiro, no local informado para inserção de
Logo da Empresa está bloqueado, estando disponível apenas na aba proposta de preço e planilha de cotação.
RESPOSTA 5 -  Para  dirimir  as  dúvidas  apresentadas,  a inserção  da  logomarca  nos  referidos  documentos  é
facultativa. Caso ocorram os problemas relatados, o licitante poderá apresentar a proposta (Proposta de Preços,
Planilha de Cotação e Cronograma Físico-financeiro) sem a logomarca da empresa 

6 - Em atendimento aos itens do edital:

1 .FATO  

“18.2.4 Caso o licitante  constate  divergências significativas,  erros ou omissões nos quantitativos ou itens da
planilha, deverá indicá-los com formalidade até o segundo dia útil que antecede à abertura do certame, para que
sejam avaliadas pela CPL e, em caso de necessidade, a planilha será corrigida e republicado o edital;

18.2.5  Em  casos  de  divergências/inconsistências  entre  os  diversos  componentes  técnicos  do  projeto
básico/executivo,  tais  como  projetos,  memorial,  planilha  e  cronograma  físico-financeiro,  prevalecerá  as
especificações contidas em projeto;”

 

Informamos que a planilha orçamentaria fornecida pelo órgão não contem o item do quadro QB – INC.



Figura 01: Diagrama de força e comando QB-INC, conjunto ELE prancha (PE 11/12)

2. FATO: 

O item da planilha orçamentaria que descreve o quadro de recalque QB-REC está relacionado à potência das
bombas no que diz:  “6.1.3.12, ORSE 7826, Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv,
trifásica,  220 volts,  com chave seletora,  acionamento manual/automático,  relé  de sobrecarga e contatora,  não
condiz com a potência da bombas descritas em projeto.” 

 O projeto descreve as bombas serão de 3 ½” CV, ou seja maior do que a potência do item descrito em planilha.

Figura 02: Diagrama de força e comando QB-REC, conjunto ELE prancha (PE 11/12)

3. FATO: 

O memorial descritivo de cabeamento estruturado disponibilizado pelo órgão informa que a interligação entre os
racks será executado através do cabo de fibra óptica.



 

Figura 03: Trecho do memorial descritivo e especificações técnicas projeto de cabeamento estruturado.

Figura 04: Projeto de cabeamento estruturado Rack Principal, Conjunto TL projeto (PE 01/03)

Notamos  que  na  planilha  orçamentaria  não  foi  considerado  nenhum  item  referente  às  instalações  de
Telecomunicações com Fibra Ópitca.

 Entre eles estão:

•           CABO ÓPTICO MULTIMODO (MM, COM 4 FIBRAS, PARA USO INTERNO;

•           DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) DE 1U PARA INSTALAÇÃO EM RACK PADRÃO 19";

•           EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA SC;

•           KIT SUPORTE DE ADAPTADOR PARA DIO SC;

•           CORDÃO ÓPTICO, COM CONECTORES LC NAS DUAS EXTREMIDADES;

•           SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA;

•           CERTIFICAÇÃO DE CABO ÓPTICO;

PERGUNTAMOS:

Face a identificação da licitante  destas divergências significativas (Planilha/Projetos),  estamos corretos que o
órgão irá retificar a planilha e republicar o edital?

RESPOSTA  6 -  F  ATO 1 - O  licitante  deverá  contemplar  na  proposta  global  apresentada  todos  os  custos
relacionados com a completa e perfeita execução do objeto, inclusive o referido quadro QB-INC. 

FATO 2  -   O licitante deverá contemplar na proposta global apresentada todos os custos relacionados com a
completa e perfeita execução do objeto, inclusive o referido quadro QB-REC conforme especificado em projeto. 

FATO 3 -   O licitante deverá contemplar na proposta global apresentada todos os custos relacionados com a
completa e perfeita execução do objeto, inclusive a referida interligação dos racks conforme especificado em
projeto.


