
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 

 

Questionamentos Fase Publicação 

Processo Administrativo n.°23066. 031531/2018-12 

Edital da Concorrência Pública nº 01/2018 

 

 

DOS QUESTIONAMENTOS: 

 

Transcrição do questionamento 03: 

 

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em 

serviços de engenharia para conclusão da ampliação da Escola de Dança da Universidade 

Federal da Bahia, localizado no campus Ondina, Salvador, Bahia, mediante o regime de 

empreitada por preço unitário, tendo como base os projetos de arquitetura e engenharia 

fornecidos, e as condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos 

 

1) Foi observado que os itens 6.4.1 e 27.1 estão com códigos de referência iguais porém 

sua unidade, descrição e preços unitários estão divergindo. Como proceder ? 

 

R- O código 94581 (SINAPI) consta a unidade como M2, correspondendo ao item 6.4.1. No 

entanto, o item 27.1 cujo código é o mesmo, foi transformado para unidade por uma 

questão de consideração no ato do levantamento. Más foi baseado com o mesmo valor do 

M2. Portanto, é somente uma ação de referência; 

 

2) Foi observado que os itens 9.1.19 e 9.2.6 estão com códigos de referência iguais, 

com suas descrições iguais porém sua unidade,  estão divergindo. Como proceder ? 

 

R- Considerar a unidade em M (metro), conforme composição 5; 

 

3) Foi observado que os itens 7.2.6 e 7.4.5 estão com códigos de referência iguais, com 

suas descrições iguais porém sua unidade,  estão divergindo. Como proceder ? 

 

R- Considerar a unidade em M2 (metro quadrado), conforme o sistema ORSE; 

 

4) Foi observado que os itens 21.1.1 , 21.3.1 , 21.4.1 , 21.5.1, 21.6.1, 21.7.1, 21.8.1, 

21.9.1 e 21.10.1 estão com códigos de referência iguais, descrição igual, porém todos os 

preços unitários estão divergindo. Como proceder ? 

 

R- Favor verificar as composições dos Quadros. Pois as bases são as mesmas, 

650x875x205mm (códigos do ORSE 9052). Somente alterando os componentes como 

disjuntores e barramentos. 
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5) Não foi observado a composição de preço unitário do item 2.4 - DNIT - 

MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO - MÊS. Como proceder ? 

 

R- Está disponível no site do DNIT na tabela de preços de consultoria. 

 

 

Esta é a resposta, publique-se, registre-se. 

 

 

Salvador, 05 de dezembro de 2018. 

 

 

Comissão especial de Licitação 

 

 

 


