
 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
Comissão Permanente de Licitação – COMPEL/Obras 

             
Camaçari, 04 de julho de 2018. 

 

CONCORRÊNCIA  n° 007/2018 

Objeto: construção de urnas funerárias (adulto e infantil), ossuários e ruas de acesso 

interno nos cemitérios de Camaçari/Ba. 

Questionamentos de Uma Pretensa  Licitante 

 

À comissão de Licitação, 
  
Solicitamos esclarecimentos referente a concorrência n° 007/2018: 
 Pergunta 01 

Na letra C da pagina 8 do edital de concorrência cita “ 
c.2.4) A exigibilidade de apresentação de atestado(s) acompanhado(s) de 

CAT’s, não se aplica aos Técnico(s) de Segurança.” 
A mesma exigibilidade acima citada, aplica-se  ao  engenheiro de segurança? 

 

 Pergunta 02 

 No item 7.2.2.1 da página 06 – Solicitamos o envio da planilha editável de orçamento com 
o cronograma físico financeiro com composição do BDI e composição de encargos sociais. 

  
Agradecemos a atenção! 

=================================================== 

Respostas de Questionamentos de Uma Pretensa  Licitante 

 

A Secretaria de Infraestrutura, considerando questionamento realizado por pretensa 

licitante, resolve esclarecer o seguinte: 

Resposta 01 

A exceção de que trata o item C.2.4 (Não exigência de apresentação de atestados 

acompanhados de CAT’s) aplica-se apenas aos Técnicos de Segurança, não se 

estendendo aos Engenheiros de Segurança e demais.    

 

 

Resposta 02 

As planilhas: orçamentária; cronograma físico/financeiro e composição do BDI, estarão 

disponíveis no formato excel, conforme solicitado, no portal de compras.  
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Quanto à "composição de encargos sociais" foi adotada a disponibilizada no portal da 

caixa econômica federal. (http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-

sem-desoneracao/SINAPI_Encargos_Sociais_A_PARTIR_DE_AGOSTO_2017.pdf) 

 

Destarte, tendo em vista o artigo 21, § 4° da Lei Federal n° 8.666/1993, que reza que: 

“qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, EXCETO QUANDO, 

INQUESTIONAVELMENTE, A ALTERAÇÃO NÃO AFETAR A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS”. 

Assim, como não afeta a formulação das propostas de preço, esclarecendo dúvidas do 

Edital, a COMPEL mantém a data prevista para o certame, no mesmo local previamente 

determinado. 

 

Atenciosamente, 
 
 
Comissão  Permanente de Licitação - Compel 
    Manoel  Alves  Carneiro 
       Presidente exercício / COMPEL  


