
 

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 002 

 

 Pedido de esclarecimentos ao Edital da Licitação Presencial SRP nº 002/2021 

apresentado pela empresa ROD CONSTRUTORA através do e-mail cpl@agehab.go.gov.br, 

em 30 de março de 2021. 

 

 O pedido foi enviado à GEPROTEC que respondeu através de e-mail conforme 

abaixo: 

 

Questionamento 1:    

Os 10% do patrimônio líquido devem se referir apenas ao orçamento PADRÃO que será entregue 

no dia da abertura ou deve englobar a parte NÃO PADRÃO do orçamento? 

 

Resposta:  
Como a parte não padrão só será conhecida quando vistoriada a área a ser construída, e essa regra 

é eliminatória, a mesma deve recair sobre o orçamento padrão. 

 

Questionamento 2:  

E o orçamento NÃO PADRÃO é fixo ou poderá receber variações no preço assim como o 

PADRÃO? Ele será avaliado como menor preço para a empresa vencedora? 

 

Resposta:   
A empresa deve se atentar ao item 15.1.8.2 do PB: 

15.1.8.2 Aos serviços considerados como ITENS INDIVIDUAIS, onde a empresa vencedora para 

apresentação desse preço fará as seguintes considerações: a) Adotar os mesmos serviços com 

característica NÃO PADRÃO discriminados na Planilha Estimativa de Orçamento Sintético 

Global - CUSTOS VARIÁVEIS, Anexo II; b) Realizar o levantamento de quantitativos desses 

serviços considerando o conhecimento de todas as ressalvas desse Projeto Básico, capítulo 7; c) 

Aplicar no preço unitário desses serviços um desconto de valor similar ao obtido pela divisão 

entre o preço total que a classificou como vencedora do LOTE apresentado na PROPOSTA DE 

PREÇO e o preço total MAXIMO do certame relacionados aos serviços de CUSTO FIXO, item 

10.3.1.1;     

 

Essa é a forma que deverá ser apresentado o orçamento de custos com características NÃO 

PADRÃO. 

 

Não tem avaliação como MENOR preço, pois nesse momento a empresa já foi classificada como 

VENCEDORA. Porém, ela para ser contratada deverá seguir as regras do item 15.1.8.2. 

 

Goiânia, 06 de abril de 2021. 

 

NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA 

Presidente da CPL 
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