
 
 
Blocos de Respostas – Concorrência 04/2017 – Prédio Sobradinho 

Questionamentos feitos pelas participantes:  

 

1- Pergunta: É necessária a apresentação da composição dos custos unitários de cada serviço 

da planilha orçamentária? 

Resposta: Segundo Art. 69 § 2º do Capítulo II, Seção I da Lei nº 13.303 de 30 de Junho de 2016, sim é 

necessário apresentar todas as composições dos custos unitários dos serviços inclusos na Planilha 

Orçamentária. 

2- Pergunta: Estão descritos nos itens 09.01.00 conforme segue em atenção ao destacado em 

negrito. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 
 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 
 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 
 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 
 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  

A descrição dos produtos, blocos cerâmicos, não são usuais desta região. Diante disso solicitamos 

para entendimento de composição dos preços e posterior execução da licitante vencedora que sejam 

considerados os seguintes produtos a seguir: 

para 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) seja considerado  tijolo cerâmico 9x19x19 
para  19X19X39CM (ESPESSURA 19CM)   seja considerado tijolo cerâmico 9x19x19 deitado 
para  14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)   seja considerado tijolo cerâmico 
14x19x19 
 

Resposta: Devem ser respeitadas as especificações do projeto.  

3- Pergunta: Já foi solicitado verificação quanto as interferências junto as concessionárias? Caso 

positivo, solicito a disponibilização da consulta realizada. 

Resposta: A consulta será disponibilizada no site da CODHAB. 



 
 
4- Pergunta: Para o item 05.00.00 - TRANSPORTES HORIZONTAL E VERTICAL, mais 

especificamente para o serviço LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, 

INCLUSIVE MONTAGEM. 

a) Solicitamos a correção em relação ao tempo que será necessário a permanência do andaime 

para finalização dos serviços bem como a quantidade que é necessária (perímetro da 

edificação: 156 metros altura: 23 metros). O estimado em planilha, além de estar com 

quantidade menor, não está levando em consideração o tempo de aluguel/permanência do 

equipamento. 

b) Solicitamos também que seja inserido na planilha estimativa, os custos necessários para 

elaboração do projeto executivo do andaime fachadeiro. Norma Regulamentadora nº18 (NR-

18) - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, o 

dimensionamento do equipamento deve ser realizado por profissional legalmente habilitado e 

os projetos devem ser acompanhados pela respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

c) Solicitamos informações referente ao projeto de impermeabilizações. Não verificações a 

existência de projetos de impermeabilizações nem estimativa de custo para elaboração, 

então como serão tratados esses serviços uma vez que as edificações possuem subsolo e 

juntas e precisam de um tratamento adequado?  

Respostas: a) A Planilha Orçamentária será revista. 

                   b) Esse custo é da empresa vencedora da Licitação. 

                   c) Os custos da impermeabilização estão inclusos na Planilha Orçamentária, item 

12.00.00. e caderno de especificações item 07 pág 29. 

5- Pergunta: Solicitamos correções na planilha estimativa orçamentária fornecida junto ao Edital 

de Concorrência 04/2017 cujo objeto é a contratação de empresa para a execução de 

empreendimento habitacional de interesse social na Quadra QD 02 CJ B7 PROJ A e C e na Quadra QD 

02 CJ B4 PROJ B de Sobradinho - RA V em atendimento à política habitacional do Governo do Distrito 

Federal, conforme especificações e projetos técnicos, especificações, serviços e orçamento, contidos 

no Projeto Básico, Anexo I.a e Anexo I.b. 

a) Não constam nas planilhas os custos relacionados para a execução das bandejas as 

bandejas salva vidas ou bandejas de proteção. 

b) Não consta na planilha a proteção mecânica (reboco, geotextil e tela) para a suposta 

aplicação de manta nas cortinas/ paredes de concreto do subsolo. 

c) Não constam nas planilhas os custos administrativos referentes aos serviços de vigilância. 

d) Não constam nas planilhas os custos administrativos referentes aos serviços de técnico de 

segurança. 

e) Não estão considerados as proteções dos andaimes fachadeiro (tela metálica, tela 

fachadeira, assoalhos, rodapés, e guarda corpo). 

Resposta: a) A Planilha Orçamentária será revista. 

                   b) A Planilha Orçamentária será revista. 

                   c) A Planilha Orçamentária será revista. 

                   d) A Planilha Orçamentária será revista. 



 
 
                   e) A Planilha Orçamentária será revista. 

6- Pergunta: Solicitamos a apresentação do empenho destinado para esta licitação? 
 
Resposta  - Não há empenho para esta licitação. Publicamos no DODF 171 de 04/09/2017 
errata  com as informações para o item 24.1.  
 
Observe o que versa o Edital/Termo de Referencia  em  seu itens 6.2 a 6.5,   11.1 e 14.2 que 
aqui transcrevemos:  
 

6.2 No valor das unidades habitacionais estão incluídos os custos do fornecimento 

de projetos pela CODHAB, da execução das obras das unidades habitacionais, das 

interligação de serviços públicos (água potável, água pluvial, esgoto, energia e 

telefonia), emissão dos documentos cartoriais e taxas/emolumentos relativos a 

requerimentos, aprovações, licenças, autorizações, além da taxa de administração do 

cadastro da CODHAB e do valor da fração ideal de terreno. 

 

6.3 A CONTRATADA deverá recolher, à conta da CODHAB, a título de ressarcimento 

dos custos de  fornecimento de projetos, o valor de R$ R$ 226.237,55 (duzentos e 

vinte e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) por cada 

endereço a ser pago em  até 06 parcelas a partir da assinatura do Contrato com a 

CODHAB, mediante emissão de boleto. 

 

6.4 Para fins dos custos de administração do cadastro da CODHAB será cobrado o 

valor de 1,00% do valor da unidade habitacional na ocasião da formalização do 

contrato de aquisição da unidade pelo mutuário, devendo ser repassado pela 

CONTRATADA, mediante boleto emitido pela CODHAB.  

 

6.5 Para fins da cobrança sobre a alienação da fração ideal do terreno será 

cobrado o valor de 1,5% do valor da unidade habitacional na ocasião da formalização 

do contrato de aquisição da unidade pelo mutuário, devendo ser repassado pela 

CONTRATADA à CODHAB, mediante boleto emitido pela CODHAB. 

 

“Item 11.1 O aporte para obtenção de recursos para implantação do empreendimento 

é de responsabilidade integral da CONTRATADA, seja por recursos próprios ou por 

meio de financiamento através de instituição financeira, não cabendo à CODHAB 

qualquer tipo de pagamento ou ressarcimento à CONTRATADA.”. 

 

“Item 14.2 A empresa contratada é responsável por todos os processos de 

licenciamento e autorizações edilícias e ambientais, emissão de alvarás, Habite-se, 

registros cartoriais, elaboração e registro do memorial de incorporação, análise de 

crédito dos proponentes mutuários indicados pela CODHAB, formalização de 

processo de aquisição da respectiva unidade habitacional, bem como pelo 

pagamentos de todas as taxas, emolumentos e serviços que incidirem à completa 

implantação do empreendimento, inclusive sobre o pagamento dos projetos 

fornecidos pela CODHAB, pagamento da taxa de administração do cadastro e da 

fração ideal do terreno.” 



 
 

 

Portanto é de responsabilidade da empresa contratada a construção e incorporação do 
empreendimento bem como pagamento dos terrenos e projetos para a CODHAB. 

7- Pergunta: Existe a demanda para a compra dos apartamentos? Já existe instituição 
financeira com credito aprovado com a demanda da  unidades habitacionais? 

Resposta – A Demanda é o nosso cadastro que será fornecido para a empresa 
contratada. Vide o item 11.1 e 14.2 do Edital. 

8- Pergunta: A disponibilidade dos recursos depende da comercialização das unidades 
habitacionais?  

Resposta –Vide o item 11.1 e 14.2 do Edital. 

9- Pergunta: Quem será o responsável pela comercialização das unidades habitacionais?  

Resposta: A construtora  

10- Pergunta: em caso de paralisação das obras, como será realizado o "repasse" referente 
aos projetos? Serão paralisados também os repasses?  

Resposta : Não se vislumbra paralização de obras visto que é de responsabilidade da 
construtora contratada o aporte para obtenção dos recursos financeiros para a obra . 
Vide Itens 6.3, 11.1 e 14.2 do edital.   

 

Solicitamos aos participantes que aguardem a republicação do Edital/Planilha que será divulgada 

através do DODF e do site oficial desta CODHAB.  

 

Em 13/09/2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


