
 

CONCORRÊNCIA n° 003/2018 
OBJETO: 

 

Contratação de empresa para a confecção de redutor de velocidade, manutenção, conservação, recuperação de 

pavimentação em C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado a quente), e capeamento sobre pavimentação em 

paralelepípedos com C.B.U.Q na Sede e na Orla do Município de Camaçari, Bahia.   

 

UMA   PRETENSA   LICITANTE    FEZ   OS   SEGUINTES   QUESTIONAMENTOS 

 

 

QUESTIONAMENTO I - A primeira indagação diz respeito as Planilhas Orçamentárias  dos lotes I e II 

que integram o Edital em exame e, ao qual não vislumbramos como serão pagos os serviços 

de Carga e Transporte para o "bota-fora" dos materiais demolidos, escavados e fresados 

constantes no item 3 das planilhas. 

Resposta: O transporte dos referidos materiais serão pagos através dos serviços constantes nos itens 

3.5, 3.6 e 3.7 do Lote I, e nos itens 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 do Lote II. 

 

QUESTIONAMENTO II - Vemos que no item 6.8 das planilhas temos o que serviço Codigo SINAPI 

83658 "execução dreno profundo, com corte trapezoidal em solo, 70x80x150cm excl tubo incl 

material execução, com solo enchimento material drenante e escavado" grifo nosso, como será 

pago o tubo do dreno se o mesmo não consta na composição do SINAPI conforme abaixo: 

Resposta: O serviço será executado apenas com os materiais previstos na sua composição do preço. 

 

 

QUESTIONAMENTO III - Já em relação à Planilha Orçamentária do Lote II, verificamos que os itens 3.5 

e 3.6, que se referem ao transporte do material de base e sub-base, são idênticos aos itens 

5.10, 5.11 e 6.11, 6.12, inclusive com a mesma unidade, porém com preços unitários diferentes 

os primeiros em relação aos demais. 

Resposta: Os serviços constantes nos itens: 5.10; 5.11; 6.11 e 6.12 são de fato idênticos. Já os itens 3.5 

(código 5) e 3.6 (código 6) apresentaram erro na suas descrições e unidades. O serviço do 

item 3.5 deveria estar idêntico às suas correspondentes: 3.12; 4.4; 5.15 e 6.19 "TRANSPORTE 

COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA, COM CAMINHAO BASCULANTE RODOVIA 

PAVIMENTADA - ABRANTES ( 30 KM )" com unidade em toneladas (t). Enquanto, o serviço do 

item 3.6 deveria estar idêntico às suas correspondentes: 3.13; 4.5; 5.16 e 6.20 "TRANSPORTE 

COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA, COM CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA 

PAVIMENTADA - MONTE GORDO ( 53 KM )" com unidade em toneladas (t). 
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