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Relatório SEI-GDF n.º 11/2022 - SODF/GAB/CPLIC Brasília-DF, 08 de julho de 2022

   

RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS

 

Em atenção ao ques�onamentos apresentados referentes à Concorrência 004/2022 – SODF, cujo objeto é a seleção e contratação
de empresa com vistas a execução da obra de infraestrutura, na via de ligação CAUB I e II, com extensão aproximada de 2,0 km, localizada na
Região Administra�va do Riacho Fundo II - RA RFII - Brasília-DF, incluindo pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e
ver�cal, conforme normas per�nentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, DNIT e ainda as exigências, condições, especificações,
memoriais descri�vos, quan�ta�vos expressos nos projetos constantes do Projeto Básico/Termo de Referência, Anexo I ao presente edital, e após
ouvida a Área Técnica desta SODF, informamos o que se segue:

 

QUESTIONAMENTO 1 (88895794)

Em leitura ao Edital na modalidade concorrência nº 004/2022, no seu item 8.1.4, letra b2.4 - Acervo técnico da empresa,
constam o serviços de pavimento flexível com unidade em km². Se mul�plicarmos km²  (1.000.000) por 0,80 teremos 
800.000 m²  de pavimentação, o que seria um quan�ta�vo muito além do objeto do Edital.
Me corrijam se es�ver errada porque ficou a dúvida nessa questão.  O valor exigido para a pavimentação seria isso mesmo?

Resposta: O ques�onamento procede. Houve um erro de digitação no ponto ques�onado. No quadro constante do subitem 8.1.4 -
b2) do edital: Onde se lê: km2, leia-se: km. Adendo nº 1/2022 - SODF/GAB/CPLIC (88893027).

 

QUESTIONAMENTO 2 (90061761)

Prezada comissão, ao cumprimentá-los pergunto onde acho a composição de preços do item:

9 TAXAS DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL-URE (SEM BDI) 9.1 LIMPEZA DE TERRENO
9.1.1 URE -JAN/2022 1A DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS - CLASSE A - LIMPEZA DE
TERRENO.
Ressalto que o item está no orçamento sem nenhum BDI, está certo?

Resposta 2.1: A composição de preços pode ser verificada no sí�o da Serviço de Limpeza Urbana - SLU, na aba de serviços -
Resíduos da Construção Civil - Tabela de preços público. (hps://www.slu.df.gov.br/residuos-da-construcao-civil/). 

Resposta 2.2: Sim. Conforme informado entre parêntese no item 9.

 

QUESTIONAMENTO 3 (90330215)

Com relação ao solicitado; Comprovação Operacional KM² - 0,80 necessário a apresentação do quanta�vo mínimo para
atendimento ao Edital de 800,00m² de Execução de Pavimento Flexível?Caso não, qual a área total em m² necessária para
atendimento ao Item ?

Resposta: O ques�onamento procede. Informamos que houve um erro de digitação no ponto ques�onado. Conforme Adendo n.º
1/2022 - SODF/GAB/CPLIC, disponível no site: hps://www.so.df.gov.br/concorrencia-04-2022/. No quadro constante do subitem 8.1.4, inciso b2)
da empresa: Onde se Lê: Km2 Leia-se: Km.
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