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Esclarecimentos empresa CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
ENGENHARIA S/A 

 
O pedido de esclarecimentos foi encaminhado para a área técnica responsável 
pelo acompanhamento do Projeto, DEPAC, com a colaboração do IPHAN 
encaminhou as seguintes respostas:  

 
1. No anexo VII, item 4.16.4.1.1.1 “P28 (TEATRO): 2,00 X 2,10m - PORTA ACÚSTICA, 
NOVA, EM METAL, 02 FOLHAS DE ABRIR COM PINTURA EM ESMALTE NA COR 
CINZA ALPINO, REF.:  STC45  SOMAX  OU  EQUIVALENTE.  BATENTE  E  
GUARNIÇÃO  EM  METAL,  COM PINTURA  EM  ESMALTE  NA  COR  PRETO  FOSCO  
COM  BORRACHA  DE  VEDAÇÃO  MAX VEDA  PORTA  OU  SIMILAR.  FERRAGENS:  
MOLA  AÉREA  "LA  FONTE"  REF.:  DC270 ACABAMENTO  INL  OU  SIMILAR.  
BARRA  ANTIPÂNICO  PUSH  P/PORTA  DUPLA  SIMPLES "LA  FONTE" COM  
ACABAMENTO EM  PINTURA PRATA  OU SIMILAR. TRAVA  TETRA  140 "PAPAIZ  OU 
SIMILAR."  Solicita-se  a  instalação  de  porta  acústica  SOMAX  STC45  OU 
EQUIVALENTE. No  anexo X,  item 4.16.4.1.1.1,  foi observado que os  insumos  
referentes  a  porta e  seus acessórios  são diferentes do especificado  na descrição  da 
composição  o que  gera um valor unitário de referência incompatível com a 
especificação solicitada. Em cotação com o fabricante SOMAX, baseados na descrição 
da composição,  os custos obtidos foram superiores em 4 vezes o custo considerado na 
CPU. Qual especificação devemos considerar para o orçamento?  
 
Resposta: As empresas participantes do certame, para elaboração do custo total do 
objeto contratado, devem referenciar seus custos baseados na análise do edital, caderno 
de especificações e planilha orçamentária, sendo que sempre deve-se levar em contra 
que na modalidade de empreitada global, a contratação se dá por preço certo e total, ou 
seja, as partes ajustam um resultado final por preço certo. Dito isso, pressupõe que ao 
esmiuçar os itens unitários, as empresas licitantes devem levar em conta a finalidade dos 
serviços ou equipamentos contratados, considerando sempre o especificado nos projetos 
e caderno de especificações, no intuito de absorver os custos necessários sem onerar o 
equilíbrio financeiro da gestão do contrato, para obtenção do objeto em sua totalidade, 
assumindo uma margem miníma de incerteza. 

 

2. Em  relação  aos  itens  que  compõem  o  item  1.4.1  “EQUIPE  TÉCNICA  DE  
OBRA”,  anexo VII,  entendemos  que  a  medição  destes  itens  será  realizada  
proporcionalmente  ao andamento  da  obra,  ou  seja,  incidirá  sobre  o  percentual  
executado  conforme cronograma de evolução. 
- Solicitamos confirmar nosso entendimento.  
 
Resposta: Positivo, o percentual será proporcional ao avanço executado em um intervalo 
de prazo, ou seja, percentual proporcional ao avanço mensal conforme o cronograma de 
execução, conforme parte do acórdão do 2622/2013, do Plenário do TCU. 

 
                                 Em, 28 de julho de 2020. 

 
              Tatiane Leal Jaloto 
                  Mat. 300.962-9 


