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CONCORRÊNCIA Nº. 004/2014 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO-SE 

FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

Esclarecimento nº. 03 – recebido em 27/02/2014 – ALVES BARRETO COM E CONST LTDA, 

CNPJ 13.004.833/0001-72 

 

Seguem abaixo as respostas aos esclarecimentos solicitados. As respostas foram emitidas 

pela Engenheira Orçamentista Janaina Cavalcante- CREA 11060, enviadas pela Divisão de 

Projetos / Departamento de Obras e Fiscalização da UFS, e se encontra anexada ao 

processo licitatório. 

=> Com relação a composição de custos unitários deste empreendimento temos os 

seguintes questionamentos: 

a)      Na composição detalhado dos preços unitários utilizada para orçamento do preço da 
Licitação estranhamos não ter sido considerada a parcela de periculosidade para 
eletricista. 
RESPOSTA: “ Os custos unitários utilizados são da base de dados ORSE/SINAPI 
adotados por órgãos estaduais federais” . 

b)      O preço  do item 03.03.019 “ eletroduto de ferro galvanizado de 4”x3m (R$  187,06 )” 
está menor do que o do item 03.03.018 “eletroduto de ferro galvanizado de 3”x3m ( R$ 
316,61”). Como não podemos cotar preço unitário maior que o da planilha teremos que 
aceitar esta distorção ou a Comissão poderá rever este valor? 

RESPOSTA: “Foi utilizado preço de referência da base de dados ORSE códigos (9510) e 
(8022) consecutivamente”. 

c)       Na composição do item 03.02.006 “ chapa de base para postes de 0,20x0,20 a 
0,40x0,40 não consta a mão de obra e apenas o preço do kg de chapa. Como será 
remunerado o corte , a furação e as soldas dos reforços que certamente custarão mais que 
o preço do material? 

RESPOSTA: “Foi utilizado a composição da base de dados ORSE (cód 8345) serviço de 
fornecimento e instalação das mesmas”. 

Antonia Emmanuela Valentins 
Presidente da CPCFJL 
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