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ESCLARECIMENTO Nº 03 

 

Às Empresas licitantes – Tomadas de Preços nº 001/2019 e 002/2019 

 

Prezados Senhores, 

Damos conhecimento da consulta de esclarecimentos referentes aos Editais de Tomada de Preços nº 

001/2019 e 002/2019, bem como a resposta da Comissão Permanente de Licitação, elaborada por 

meio da equipe técnica da SEDURB. 

 

RESPOSTA: 
 
Os custos envolvidos na elaboração do projeto conceitual foram previstos nos cálculos dos custos do 

projeto executivo, ou seja, o tempo de homem/hora e demais insumos já contemplam aqueles 

necessários para a elaboração do projeto conceitual, já que este foi considerado como uma das 

etapas necessárias ao desenvolvimento do projeto executivo. 

Quanto ao projeto básico, deve ser considerado que este não será objeto de apresentação para a 

SEDURB, já que este está incluso no projeto executivo, que será o produto final a ser recebido e 

remunerado.  
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RESPOSTA: 
 
SIM. 
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RESPOSTA: 
 
 
A SEDURB utilizou BDI diferenciado (considerado como aquele referente a aquisição de materiais e 

equipamentos da Resolução SETOP nº 001/2016) para aqueles serviços que considerou como 

adquiridos por terceiros no mercado, que, no caso do certame em comento, refere-se somente aos 

itens de ensaios e batimetria. 

Quanto aos aspectos relacionados aos custos, incluindo BDI, insta esclarecer que, 

independentemente das composições elaboradas pela SEDURB, ou os insumos ali previstos, o valor 

proposto pela licitante em sua proposta comercial deve contemplar a entrega dos serviços 

atendendo a todas as exigências do edital de licitação, limitado ao preço máximo proposto pela 

SEDURB. 

 

 
 
RESPOSTA: 
 
Todos os documentos necessários à compreensão do escopo dos serviços foram disponibilizados pela 

SEDURB. Caso a licitante ainda tenha dúvidas ou necessite de um melhor entendimento dos serviços, 

poderá agendar visita técnica junto à SEDURB, ocasião em que esclarecerá todas as suas dúvidas. 
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RESPOSTA: 
 

Foi considerado pela SEDURB que por se tratar de sistemas onde vários de seus componentes já 

possuem vasto material junto aos seus fabricantes, estes servirão de referência na elaboração do 

manual, além de ter sido previsto nos custos para a elaboração de cada projeto um determinado 

tempo para a concepção da forma de operação e manutenção das estruturas projetadas. 

Portanto, a quantidade de 01 dia para cada profissional envolvido, totalizando 3 dias trabalhados, 

refere-se ao tempo necessário para compilação e revisão do material que foi produzido no decorrer 

da elaboração de todos os projetos. 

Quanto aos aspectos relacionados aos custos, esclarecer que, independentemente das composições 

elaboradas pela SEDURB, ou os insumos ali previstos, o valor proposto pela licitante em sua proposta 

comercial deve contemplar a entrega dos serviços atendendo a todas as exigências do edital de 

licitação, limitado ao preço máximo proposto pela SEDURB. 

 


