
  

 

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia – SUDESB 

CARTA CONVITE Nº 01/2020 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO 

PONTO DE APOIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE CANOAGEM NO 

MUNICÍPIO DE UBATÃ - BA” 

 

RESPOSTA AOS INTERESSADOS 

QUESTIONAMENTO:  Em função de uma dúvida referente ao item de maior 

relevância da Carta Convite 001/2019 que tem como objeto: Prestação de 

serviços de engenharia civil para construção do ponto de apoio do centro de 

treinamento de canoagem no município de Ubatã - BA, encontramos no quarto 

item, o seguinte: Construção de ETE (Estação de Tratamento de Efluentes). 

Olhando a planilha, notamos que trata-se de um objeto comprado, e, além disso, 

a composição desse item é da própria instituição. 

Solicitamos maiores informações a respeito do que motivou a escolha desse item 

para figurar entre os de maior relevância, já que - segundo o TCU - o critério de 

escolha é sempre o nível de complexidade do item e/ou seu potencial peso 

econômico-financeiro no objeto licitado.  

Em geral, “parcela de maior relevância técnica” é conjunto de características e 

elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos 

mais críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco 

mais elevado para a sua perfeita execução. Trata-se aqui da essência do objeto 

licitado, aquilo que é realmente caracterizador da obra ou do serviço, que é de 

suma importância para o resultado almejado pela contratação. 

Por tudo supracitado, solicitamos a composição do item e airosamente que 

aclarem essa questão. 

RESPOSTA: A construção do ponto de apoio do centro de treinamento de 

canoagem de Ubatã tem como objetivo principal promover o apoio ao alunos e 

atletas que são atendidos pelo Centro de Canoagem de Ubatã, o qual se 

encontra a aproximadamente 2 km do referido ponto de apoio. O atendimento às 

normas sanitárias é requisito fundamental neste projeto, haja vista que todos os 
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efluentes gerados pelos ocupantes daquele espaço terão como destino final o 

Rio de Contas, importante curso d’água que abastece importantes cidades como 

Ubatã, Ubaitaba e Itacaré.  

Desta forma, se faz necessária atenção especial na instalação da estação de 

tratamento de esgotos – ETE, a qual será responsável pelo tratamento e 

purificação dos dejetos recebidos, permitindo o seu lançamento nas águas do 

Rio de Contas, em condições ideais sem prejuízo para àquele ambiente. Logo, 

pelas razões expostas, consideramos como fundamental e imprescindível a 

experiência na execução da instalação da ETE, não sendo admissível nenhum 

tipo de falha na sua operação por má execução, o que poderia acarretar 

prejuízos ambientais incalculáveis. 

Quanto a composição do item em questão, segue abaixo conforme solicitado:  

 

 

 

Código da 

Tarefa

Cod. 

Composição
Descrição Unidade Quantidade

Valor unitário 

Sem BDI (R$)

Valor Parcial 

(R$)

5.0.1 COMP501 ESTAÇÃO ELEVATORIA COMPACTA DE ESGOTO 90L COM DUAS BOMBAS " PIRANHA" UN 1,0000    7.109,87

COMPOSICAO SUPAT ESTAÇÃO ELEVATORIA COMPACTA DE ESGOTO UN 1,0000         7.016,00     7.016,00 

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000     20,44        40,88 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000     20,85        20,85 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000     16,07        32,14 


