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ESCLARECIMENTO N° 007 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para obras de construção do Prédio da  
Biblioteca – Campus das Auroras – Redenção (CE)  
 
 
PERGUNTA: Falta prancha 27 do projeto estrutural. 
RESPOSTA: A referida prancha já está disponível para download. 
 
PERGUNTA: A possível ausência de detalhamento do pilar P52 e duplicidade de detalhamento da 
Viga V21. 
RESPOSTA: Não há ausência. O pilar P52  Faz parte do grupo:P47=P48=P49=P50=P51=P52. O 

detalhamento da v21 pode ser eliminado porque estar detalhado com a viga V12=V21 

 
PERGUNTA: O item 09.11 da planilha orçamentária refere-se ao serviço “Piso pré-moldado em 
concreto tipo Inter travado com 12cm de espessura tipo Uni-Stein, assentado sobre lastro de areia 
devidamente espalhada em camada entre 10 a 15cm”, no entanto o preço referente ao código 
utilizado é de piso com espessura de 8cm. Qual espessura de piso deverá ser aplicada? 
RESPOSTA: Será exigida a execução de acordo com o descrito na planilha orçamentária.  
 
PERGUNTA: A Prancha “PR 02 - UNILAB-BIB-ARQ-PE-LOCAÇÃO E SITUAÇÃO-R1.pdf” do Projeto 
Arquitetônico traz a seguinte observação: “01 – para execução da urbanização e paisagismo, 
verificar o projeto específico fornecido pela CIED-UNILAB, ...”. O Projeto citado será disponibilizado 
ou os serviços relacionados à urbanização e paisagismo não comporá o objeto desta licitação? 
RESPOSTA: O projeto citado faz parte do jogo de projetos executivos e de projetos de infraestrutura. 
Será obrigada a execução do que está previsto na planilha orçamentária.  
 
PERGUNTA: Qual a real taxa de Encargos Sociais utilizada em todos os serviços componentes do 
orçamento? 
RESPOSTA: O Tribunal de Contas da União, em seu boletim no. 26, de 11/12/12, diz o seguinte: 
133. A seguir, são apresentados os principais sistemas referenciais que podem ser adotados nas  
fiscalizações de obras públicas de forma suplementar aos sistemas oficiais de preços estabelecidos  
pela LDO (Sinapi e Sicro):  
...... 

b) Sistemas referenciais mantidos por órgãos estaduais ou municipais.  

• Seinfra/CE - Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará;  

• Seinf/Fortaleza - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da 

Prefeitura de Fortaleza/CE;  

 ENQUANTO QUE TODAS AS COMPOSIÇÕES ELABORADOS UTILIZARAM A TAXA DE 123,31%, 
NO CASO DE HORISTAS. Está divulgada no site planilha de calculo dos encargos sociais.  
 
PERGUNTA: Possível “defasagem” do valor orçado para o item 11.6 com relação ao valor de 
mercado? 
RESPOSTA: A administração pública segue os valores de referência constantes nas planilhas oficiais.  
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O valor de mercado é buscado quando o serviço/material não consta(m) em nenhuma planilha 
oficial. 
 
PERGUNTA: Referente ao item 11.3 “Forro removível, que será em PVC na cor branco, réguas com 
largura de 20 cm.”, há uma divergência na descrição de tal serviço, pois ou o forro é removível na 
paginação de 625x1250mm com estrutura em perfil T invertido ou o mesmo é fixo em réguas com 
largura de 20cm. Qual tipo de forro deve ser orçado? 
RESPOSTA: Não há divergência. Serão utilizados os dois tipos de forros. Ver projeto de arquitetura e 
especificações. 
 
 
PERGUNTA: Edital de acordo com orientações da CGU. 
RESPOSTA: A interessada, caso sinta que tem seu direito ferido pela administração, poderá tomar 
medidas cabíveis para reaver seu direito.  
 
PERGUNTA: O edital em sua minuta coloca, como obrigatoriedade (Cláusula 3ª), “a instalação de 
escritório para a fiscalização, cuja planta .....” pergunta-se onde o Engº orçamentista pode 
disponibilizar uma planta e onde colocou tais custos?  
RESPOSTA: No item implantação e administração da obra estão previstos os custos. Foi utilizado um 
abrigo com 100m2, com a composição da tabela SEINFRA.                                                                                                                              
Projeto de canteiro é responsabilidade da contratada.  
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