
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

 

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA 

PRAÇA E CAMPO BOSQUE GUARAÍPE, NA RUA CAMPINAS, BOSQUE GUARAÍPE 

JACUÍPE, NO DISTRITO DE MONTE GORDO, DO 

TOMADA DE PREÇO N° 006 / 2020

EMPRESA: BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

 

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS

Prezados membros da comissão,

Bom dia! 

 

Referente à TP006-2020, cujo objeto é "

obras e serviços na construção da praça e campo Bosque Guaraípe 

Guaraípe em Barra de Jacuípe, no distrito de Monte Gordo, do município de Camaçari 

venho respeitosamente solicitar esclarecimentos quanto ao exposto abaixo.

 

No EDITAL do referido certame, encontra
 

Imagem 01 
 

Porém, no PROJETO BÁSICO do mesmo, encontram

2) as seguintes instruções: 

  Imagem 02 

 

E, na PLANILHA DE CPUs criadas pelo órgão encontram

auxiliares calculadas com TRUNCAMENTO de 02 casas decimais, conforme exposto nas 

imagens a seguir. 
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BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI 

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS – COMPEL 

Prezados membros da comissão, 

2020, cujo objeto é "Contratação de empresa especializada na execução das 

obras e serviços na construção da praça e campo Bosque Guaraípe - na Rua Campinas, Bosque 

Guaraípe em Barra de Jacuípe, no distrito de Monte Gordo, do município de Camaçari 

e solicitar esclarecimentos quanto ao exposto abaixo. 

do referido certame, encontra-se no subitem 8.3 (página 9) a seguinte instrução:

do mesmo, encontram-se no item 17 (página 29, parágrafos 1 e 

E, na PLANILHA DE CPUs criadas pelo órgão encontram-se, tanto CPUs principais quanto 

auxiliares calculadas com TRUNCAMENTO de 02 casas decimais, conforme exposto nas 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA 

PRAÇA E CAMPO BOSQUE GUARAÍPE, NA RUA CAMPINAS, BOSQUE GUARAÍPE - BARRA DE 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA. 

Contratação de empresa especializada na execução das 

na Rua Campinas, Bosque 

Guaraípe em Barra de Jacuípe, no distrito de Monte Gordo, do município de Camaçari - Bahia", 

 

se no subitem 8.3 (página 9) a seguinte instrução: 

 

se no item 17 (página 29, parágrafos 1 e 

 

se, tanto CPUs principais quanto 

auxiliares calculadas com TRUNCAMENTO de 02 casas decimais, conforme exposto nas 
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Considerado as informações acima, solicito orientações sobre qual deve ser o método de 

arredondamento de casas decimais a serem aplicadas nas Composições de Preços Unitários 

dos Serviços Principais, e confirmar a aplicação do Truncamento nas Composições do

Auxiliares. 

Porém, caso sejam métodos de cálculo distintos para cada caso (Arred e truncar, 

respectivamente), solicitamos verificar se não há risco de perda qualidade nas informações, 

caso uma Composição de Preço Unitário de um serviço Principal

Auxiliar em outra CPU (como é comum acontecer com serviços de alvenarias, concretos, 

armaduras de aço, formas, chapiscos, rebocos,...).

RESP. A licitante deverá atender as condicionantes exigidas no
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Considerado as informações acima, solicito orientações sobre qual deve ser o método de 

arredondamento de casas decimais a serem aplicadas nas Composições de Preços Unitários 

dos Serviços Principais, e confirmar a aplicação do Truncamento nas Composições do

Porém, caso sejam métodos de cálculo distintos para cada caso (Arred e truncar, 

respectivamente), solicitamos verificar se não há risco de perda qualidade nas informações, 

caso uma Composição de Preço Unitário de um serviço Principal assuma também o papel de 

Auxiliar em outra CPU (como é comum acontecer com serviços de alvenarias, concretos, 

armaduras de aço, formas, chapiscos, rebocos,...). 

A licitante deverá atender as condicionantes exigidas nos itens 8.1.2 e

Camaçari, 07 de 

 

Leon Franco 

Secretaria de Infraestrutura 

 

 

 

 

 

Considerado as informações acima, solicito orientações sobre qual deve ser o método de 

arredondamento de casas decimais a serem aplicadas nas Composições de Preços Unitários 

dos Serviços Principais, e confirmar a aplicação do Truncamento nas Composições dos Serviços 

Porém, caso sejam métodos de cálculo distintos para cada caso (Arred e truncar, 

respectivamente), solicitamos verificar se não há risco de perda qualidade nas informações, 

assuma também o papel de 

Auxiliar em outra CPU (como é comum acontecer com serviços de alvenarias, concretos, 

e 8.3 do edital. 

de outubro de 2020. 


