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Brasília, 22 de junho de 2017. 

 

 

Assunto: 

Concorrência 02/2017 

Construção de 161 casas – Sol Nascente – Trecho 2 – Quadra 105 

 

 

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS DA CONSTRUTORA  IPÊ  

 

 

Ref – Concorrência nº 02/2017 – Esclarecimento de dúvidas 

 

A Construtora Ipê Ltda solicita o esclarecimento das dúvidas abaixo: 

Com relação a resposta ao segundo item do questionamento: 

Foi verificado que não existe rede de água e nem esgoto. Como ficará as ligações definitivas das 

unidades, uma vez que no projeto e na especificação não faz referência a fossa séptica? 

Resposta: É de responsabilidade da CAESB a execução das obras através da Licitação LPM 

06/2017. 

 

E a pergunta abaixo: 

Como identificamos que no local na há rede de água,  inferimos que a obra deverá ser tocada 

com caminhão pipa? Esse custo será por conta da contratada? Ou a Codhab tem a  informação 

de que em breve será implantado rede de água no local ? 

 

Gostaríamos de saber se a rede de água será executada a tempo das obras ou a mesma 

deverá ser executada com caminhão pipa?? 

 

Com relação a pergunta e resposta abaixo informamos que estamos concluindo no Riacho 

Fundo II 400 casas financiadas pela CEF com o sistema “Casa Express”, gostaríamos de 

saber se a condição para alterar o método construtivo é a aprovação pela CEF? E se formos 

vencedores do certame podemos solicitar essa mudança junto à CEF? 

 

Com relação ao item 7 do questionamento anterior o método construtivo  pode ser alterado para 

“alvenaria estrutural” ou “Casa Express”? 
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Caso seja aceito a a construção em alvenaria estrutural eu apresento a planilha da Codhab na 

licitação e posteriormente eu altero o método, uma vez que não pode ser excluído nenhum item 

da planilha da Codhab? 

Resposta: - a alvenaria estrutural pode ser uma solução satisfatória, uma vez que pode agilizar 

a conclusão da obra. Este projeto já foi validado pela CAIXA e diante disto para esta 

possibilidade fica a cargo da empresa vencedora reaprovar o projeto junto à Caixa. 

 

Att 

Simone Carvalho Silva 
Gerente 
Diretoria de Produção Habitacinal. 
 

 

 


