
CONCORRÊNCIA nº 01/2021, Proc. nº 2020-6BHTL 

PARTE 2 

QUESTIONAMENTO 07: (RECICLAR ENGENHARIA) 

1) No item 1.9 do edital - descreve que: 

1.9 - As despesas previstas para a execução do objeto deste Edital obedecerão à seguinte distribuição, por exercício financeiro:  

- EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  

Programa de Trabalho: 10.302.0030.1609 – AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO ESTADO  

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00  

Fonte de Recursos: 0104000000 / 0304000000                                                        R$ 3.741.521,06 

 

Porém, o valor da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO II, indica valor diferente das despesas 

previstas, conforme FONTE DE RECURSO - R$ 3.895.386,56. 

Haverá nova publicação do EDITAL com a correção do VALOR da FONTE DE RECURSO? 

 
RESPOSTA: SIM. Já foi publicada  
 
QUESTIONAMENTO 08: (RECICLAR ENGENHARIA) 
 
2) Não conseguimos identificar no ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e no ANEXO 
IV - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DA PLANILHA, os valores unitários das 
composições dos ITENS 1.1 a 4.4, tendo em vista que todos os itens possuem COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA SESA. 
 
Desta forma solicitamos que sejam expostos os valores unitários dos insumos com suas cotações ou 
apresentem planilha referencial de origem dos valores. Assim, poderemos efetuar a conferência dos 
valores com a Data-base informada. 
 
Ressaltamos que os valores unitários das composições solicitadas no questionamento 3, interferem 
diretamente na elaboração das propostas. 
 
RESPOSTA: Seguem considerações em resposta ao item 2 em texto para melhor entendimento: 
 
Quanto aos preços e índices dos insumos nos serviços de gerenciamento da presente planilha ( 
insumos SESA508 à SESA510, e serviços SESA1120 à SESA1124), informamos que  toda a 
demonstração de cálculo e linha de raciocínio utilizados pela Equipe Técnica de Engenharia da SESA, 
estão explicados/demonstrados no presente Edital fls. 96 à 99. 
 
Em relação ao serviço SESA993 - Planilha orçamentária para Área Externa, consideramos 30% do 
valor DER-ES da Planilha Orçamentária para Edificações na área da Saúde, pois tecnicamente 
falando, achamos o valor adequado para a elaboração do serviço pretendido por se tratar de área 
exterior à edificação pretendida. 
 
 


