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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: 

Em visita ao local das obras verificou-se que não há o arruamento completo. Quem fará o 

arruamento? 

Resposta: É de responsabilidade da SINESP a execução das obras através do Contrato PAC Pro 

Moradia I . 

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. 

Entendemos que na planilha orçamentária deveria ter taxa e emolumentos uma vez que a 

contratada pagará taxas do Crea para execução da obra, demarcação do terreno e Taxa TEO da 

Agefis? 

Observações:  O itens tais como: ligações definitivas, Taxa Crea, tapume, consumos de água, 
energia e telefone  não consta na planilha orçamentária da Codhab 
Resposta: Isso é de responsabilidade da Empresa Construtora. Além disso foi incluído nos custos 

do BDI tais despesas.  

 
Com relação ao item 7 do questionamento anterior o método construtivo  pode ser alterado para 
“alvenaria estrutural” ou “Casa Express”? 
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. 
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No caso da utilização de conteiners para canteiro eu posso incluir o item - Conteneirs com os 
preços e deixar os itens  de 3.1 a 3.5 da planilha orçamentária sem preços? Ou  eu apresento a 
planilha conforme a da Codhab e depois utilizo os conteiners? 
Resposta: - Sim. Pode apresentar a planilha conforme a da CODHAB e depois utilizar o contêiner. 
 
Item 6.1.1 – Com relação ao bloco cerâmico de 9x19x39 cm, após consulta aos fabricantes, não 
encontramos no DF e Goiás. Os mesmos podem ser substituídos por bloco de concreto 9x19x39 
cm? 
 
Resposta: - Há a possibilidade de substituir bloco cerâmico para o bloco de concreto. 
Entretanto o projeto foi validado pela CAIXA com blocos cerâmicos de 9x19x39. Neste caso 
ficará a cargo da empresa contratada apresentar laudo técnico referente ao desempenho 
térmico, uma das exigências da CAIXA para aprovar o nosso projeto, visto que a solução 
apresentada pela CODHAB (Bloco cerâmico) está de acordo com a Normativa da CAIXA.  
 
No item 6.2.3 – Portas de madeira observamos que o item 39502 da Sinapi  trata-se da porta 

abaixo 

39 502 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 

SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 

Trata de uma porta sólida  mas a capa lisa em HDF não é resistente às intemperies. 

Tornamos a questionar se não é possível alterar para porta em alumínio venezina ou com vidro. 

Resposta - a porta de madeira é uma exigência dos Normativos da Caixa Econômica. Temos o 

mesmo entendimento que a Empresa IPE, mas tivemos que cumprir para a aprovação dos 

projetos. 

Atte 

Construtora Ipê Ltda 

 

Att 

Simone Carvalho Silva 
Gerente 
Diretoria de Produção Habitacinal. 
 

 

 


