
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
 
REFERENTE: CONCORRÊNCIA N.º 003/2017 – COSEL/OBRAS 
PROCESSO N.º 00736.11.07.611.2016 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em projetos sociais para executar o Projeto de Trabalho 
Técnico social (PTTS) no empreendimento Residencial Parque das Algarobas I, II e III, integrantes do 
PMCMV. 
 

 
ESCLARECIMENTO I 

 
 
 
Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação acima 
mencionada, informamos: 
 
 
Pergunta 1:  
 

 
1 – Na página 134 do edital, na Memória de Cálculo consta o seguinte item: 
 
Atividade: Oficina de Artes – MOSTRA DE HABILIDADES NO RESIDENCIAL PARQUE DOS ALGAROBAS / 

Organização dos trabalhos. 

Carga horária: 4 horas - 1º encontro (3º e 10º mês) 

(...) 

(grifos nossos) 
 
Acontece que o edital mostra a atividade supracitada informando que a mesma será realizada nos meses 03 e 10. 
Entretanto, o cronograma de execução das atividades, que consta no anexo em Excel e na página 24 do edital, informa 
que a execução da referida atividade será nos meses 03 e 06. Pergunta-se: Para efeitos de elaboração da proposta e para o 
bom planejamento da execução da atividade, qual período irá prevalecer? 
 
 
Resposta 1:  
 

O período será conforme determina o  cronograma de execução das atividades  do item 11  do Anexo I do 
edital na  (fl. 24).  Em relação  na memória de cálculo da  "Atividade: Oficina de Artes – MOSTRA DE 
HABILIDADES NO RESIDENCIAL PARQUE DOS ALGAROBAS / Organização dos trabalhos" informamos 
que houve um erro de digitação na descrição dos itens abaixo: 
 
Onde – se lê: 
 
" 4 horas - 1º encontro (3º e 10º mês)" 
 
Leia – se: 
 
"4 horas - 1º encontro (3º e 6º mês)" 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



Pergunta 2:  
 
 
2 – Nas páginas 127 e 128 do edital, também na memória de cálculo, referente a atividade “Oficinas sobre planejamento 
familiar”, consta as seguintes informações: 
 

 
Fonte: Página 127 do edital 
 
Ao resumir ao evento, o cálculo foi efetuado da seguinte fórmula: 

 
Fonte: Página 128 do edital. 
 
Para calcular o valor das despesas indiretas e o total das três oficinas, o item “Serviços de Terceiros” consta com o 
montante de R$ 1.751,00, ou seja, R$ 0,10 (dez centavos) a menos que o constante nas referidas descrições. Para se ter 
uma ideia, se fosse utilizada a quantia de R$ 1.751,10, o cálculo do resumo do evento seria da seguinte forma: 
 

Descrição Valor Mensal Valor Mensal x 03 Oficinas 

Recursos Humanos  R$                     960,00   R$          2.880,00  

Serviços de Terceiros  R$                 1.751,10   R$          5.253,30  

Sub-Total  R$                 2.711,10   R$          8.133,30  

Despesas Indiretas 22%  R$                     596,44   R$          1.789,33  

TOTAL  R$                 3.307,54   R$          9.922,63  

 



Percebe-se que a diferença do valor das três oficinas com as despesas inclusas é de R$ 0,37 (trinta e sete centavos). 
 
Pergunta-se: O que deve ser feito nessas condições? 
 
 
 
Resposta 2:  
 

Informamos que a memória de calculo disponibilizada na fls. 127 e 128 servem como base 
para elaboração dos preços propostos pelos licitantes.  
 
 
 
Camaçari, 11 de maio de 2017. 
 
 
 
 
 
Marcelo Cerqueira  
Presidente da COSEL OBRAS  


