
 

                  ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
Comissão Permanente de Licitação – COMPEL 

 

 
Camaçari,  03  de  outubro  de  2017. 

 

CONCORRÊNCIA nº 002/2017 
  

   
 

Prezados Senhores, 

 

Uma pretensa licitante interessada em participar do certame, fez os seguintes questionamentos: 

 

01 - O item 1.13.3 da planilha orçamentaria fornecida por V.Sas. faz referencia à “AZULEJO 15X15CM 

PRIMEIRA QUALIDADE ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO 
COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVIÇO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 
BRANCO”. Porém o Memorial Descritivo menciona para revestimento de parede “Cerâmica 
Gyotoku - Cristal branco 42x27 cod 30716008 ou equivalente técnico “. Tendo em vista que essa 
diferença impacta no preço, solicito orientação. 

RESPOSTA: O revestimento adotado para o item de serviço “Azulejo 15x15cm primeira qualidade 
assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de 
rejuntamento com cimento branco” foi o equivalente técnico , em atendimento ao que consta na descrição 
do memorial descritivo mencionada no questionamento “Cerâmica Gyotoku - Cristal branco 42x27 cod 
30716008 ou equivalente técnico”. 
 
 

02 - O item 1.14.5 da planilha orçamentaria fornecida por V.Sas. faz referencia à “PISO CERAMICO PADRAO 

MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO 
COM CIMENTO BRANCO”. Porém o Memorial Descritivo menciona para revestimento de parede 
“Piso cerâmico Gyotoku - cristal branco 42x42 cm cod 30106015 ou equivalente técnico “. Tendo 
em vista que essa diferença impacta no preço, solicito orientação. 

RESPOSTA: O revestimento adotado para o item de serviço “PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO” foi o 
equivalente técnico , em atendimento ao que consta na descrição do memorial descritivo mencionada no 
questionamento “Piso cerâmico Gyotoku - cristal branco 42x42 cm cod 30106015 ou equivalente técnico”. 
 
 

03 - Os itens 5.1.10 e 5.5.1 da planilha orçamentaria fornecida por V.Sas. não  apresentam  descritivo. Como 

proceder?  

RESPOSTA: A descrição dos itens 5.1.10 e 5.5.1 são, respectivamente: "MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-

MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), 

REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO" e 
"ADMINISTRAÇÃO", conforme pode ser observado na planilha orçamentária constante no edital de 
convocação, paginas 40 e 41 

 

Atenciosamente, 

Comissão Permanente de Licitação – COMPEL 

Manoel  Alves Carneiro  

Presidente em exercício. 


