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Esclarecimentos -   E  dital 003/  2021  

01

Pergunta

Referente ao item 1.1 da Planilha de Base, entendemos, pela descrição do
Termo  de  Referência,  que  a  equipe  (01  engenheiro  civil  sênior,  01
laboratorista,  01  topógrafo,  02  auxiliares)  deve  estar  integralmente  no
acompanhamento  dos  serviços.  Em  consulta  a  base  Sinapi  no  mês  de
referência  do  orçamento,  12/2020,  encontramos  custo  unitário  para  a
referida equipe de R$ 44.984,57, superiores aos R$ 42.513,11 da Planilha
de Base.
Quais considerações foram feitas para a composição deste custo unitário?

Resposta

Primeiramente,  para  entendimento,  os  valores  apresentados  na
Planilha Base seguem uma referência, que no caso seria SINAPI ou
SBC, que tem como finalidade estimar o valor máximo da proposta.

Os itens apresentados no questionamento, que seguem como base a
SINAPI, é um entendimento da empresa em questão. Não cabe a
Fundação PTI-BR informar as suas considerações referentes ao seu
valor. Cabe as possíveis contratadas analisarem seus custos para
atendimento  ao  Termo  de  Referência  e  demais  documentos,
buscando enquadrar seus custos as necessidades.

02

Pergunta

Ainda  referente  ao  item  1.1  da  Planilha  de  Base,  este  traz  a  seguinte
descrição “ENGENHEIRO  CIVIL SÊNIOR, LABORATORISTA DE MATERIAIS,
TOPÓGRAFO,  AUXILIARES  TÉCNICOS,  VEÍCULOS,  EQUIPAMENTOS,
MORADIAS,  EPI'S,  MOBILIÁRIOS,  IMPOSTOS,  DESPESAS  INDIRETAS  E
DEMAIS  GASTOS  NECESSÁRIOS  PARA  ATENDIMENTO  DOS  SEVIÇOS
CONTRATADOS”. O item 3.6 do Termo de Referência diz que a contratada
deverá “manter  no canteiro  um laboratório  com todos os equipamentos
necessários para a realização dos ensaios…”.

Com  base  nestas  informações  questionamos:  O  custo  referente  a
veículo,  EPIs  e  mobiliários  foi  considerado  em  algum  item  do
orçamento, qual? A montagem e manutenção de um laboratório de
solos e pavimentação foi considerada em algum item do orçamento,
qual?  Os  custos  dos  equipamentos  de  topografia  foram
considerados em algum item do orçamento?

Resposta Referente  a  equipamentos  de  topografia,  EPI’s,  veículos  e
mobiliários estão considerados no item 1.1 da Planilha de Base.
Referente ao laboratório de solos e pavimentos, a estrutura física

Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil – Processo 0057/2021 Edital 003/2021 1/3

http://www.pti.org.br/


Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576-7200
www.pti.org.br

PROCESSO Nº. 0057/2021 EDITAL Nº. 003/2021

será compartilhada com a executora da obra, pois a mesma tem a
responsabilidade  em  seu  contrato,  com  relação  aos  demais
insumos,  são intrínsecos  ao  ferramental  da  Contratada,  uma vez
que se contrata aqui, uma supervisora de obras, e é notável que ela
possua as ferramentas mínimas para execução de suas atividades. 
Observação:  A  consideração  ou  não  da  Fundação  PTI-BR  na
existência  de  determinados  itens  na  Planilha  Base,  não  devem
servir de questionamentos. O que deve ser levado em consideração
é  se  a  empresa  a  concorrer  da  disputa  consegue  atender  suas
necessidades, juntamente com as obrigações exigidas, com o valor
máximo do edital.
 

03

Pergunta
As instalações do canteiro (espaços para escritório, laboratório, sanitários e
demais)  são  de  responsabilidade  de  fornecimento  da  contratada  ou  a
contratante providenciará a estrutura?

Resposta

A executora da obra, em seu canteiro de obras, executará o local
para  a  supervisora  se  instalar.  Cabe  a  supervisora  fornecer  os
mobiliários e equipamentos para atender as suas necessidades para
cumprimento de suas obrigações.

04

Pergunta

A  alínea  e  do  item  3.2.1  do  termo  de  referência  diz  que  é  de
responsabilidade da contratada o fornecimento de “Serviços de consultoria
rodoviária e estrutural em geral”.  Este item trata do  fornecimento de
projetos?

Resposta

Não. A executora deve elaborar um projeto executivo da obra em
questão,  assim a supervisora deve prestar  consultoria  e  apoio  a
Fundação PTI-BR para aprovação e validação destes  e  quaisquer
outras  entregas  relativas  ao  contrato  da  obra,  de  modo a  atuar
como  supervisora  responsável  pelo  gerenciamento  da  obra,
juntamente com a Fundação PTI-BR.

05 Pergunta O item 3.4 do Termo de Referência dia que “A CONTRATADA deverá manter
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permanentemente em obra, durante o horário de trabalho, um engenheiro
civil  sênior  e  auxiliar  de  engenharia,  laboratorista  de  materiais,  e  um
topógrafo e seu auxiliar, bem como qualquer outro profissional que se faça
necessário  para  o  atendimento  do  objeto  desta  contratação…”.  Tais
profissionais  “que  se  façam  necessários”  serão  definidos  pela
Contratante? De que maneira Contratante remunerá a Contrata pela
integração de novos profissionais à equipe base?

Resposta
Os “Tais profissionais” são de responsabilidade da contratada caso
ela julgue necessário, ou seja, sua remuneração cabe a contratada,
não gerando ônus a Fundação PTI-BR.

06

Pergunta

A alínea  b  do item 3.8 do termo de referência  diz  que é  atribuição da
contratada  a  utilização  de  MS  Project  ou  similiar  para  acompanhar  o
andamento da obra. Foram considerados no orçamento base os custos
de  licenças  de  softwares  de  planejamento,  texto,  planilha  e
gráficos, assim como o custo de locação mensal de equipamento de
informática? Se sim, em quais itens?

Resposta
Entende-se que esses itens são de responsabilidade da contratada,
sendo considerada em seus custos.

07

Pergunta

As alíneas j e k do item 3.8 do termo de referência trazem a obrigação da
execução de ensaios com viga Benkelman e FWD.  Tais ensaios foram
considerados no orçamento base? Em quais itens? O mesmo quando
ao  ensaio  de  Levantamento  de  Irregularidades  Longitudinais,
solicitado na alínea l, foi considerado em orçamento?

Resposta

Conforme dito no edital, os ensaios serão realizados sob critérios da
Fundação  PTI-BR,  logo,  onde  apenas  o  ensaio  realizado  pela
executora não for suficiente, será realizado conforme o item 3.2.2
do Termo de Referência.
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