
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
 
REFERENTE: CONCORRÊNCIA N° 002/2017– COSEL/OBRAS 
PROCESSO N.º 00124.11.07.611.2017 

 

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza urbana e operação de 
aterro no Município de Camaçari-BA. 
 

 
ESCLARECIMENTO III - Parte 1 

 
 
Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação 
acima mencionada, informamos: 
 
 
Pergunta 1 :  
 
 
1) Quais as planilhas devem ser apresentadas obrigatoriamente na Proposta de Preços? 
 
 
Resposta 1: 
 
 
1)  De acordo com o item 7.2 do edital, deverá ser apresentado junto com a proposta de preços:  
 

7.2 Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços: 
 
a) Os dados do representante legal, conforme modelo constante no Anexo VII deste edital. No 

caso de representação por procurador, deverá ser anexada a procuração com firma 
reconhecida em cartório, acompanhada da cópia autenticada da cédula de identidade do 
outorgante e do outorgado, dando poderes para o outorgado assinar contratos. 

 
b) Planilha de Orçamento deverá ser apresentada impressa e no programa Excel em arquivo eletrônico 

gravado em CD-R, personalizado da empresa, conforme Anexo I deste Edital. Para proporcionar 
segurança dos dados informados pelas licitantes, ratificamos que a planilha seja apresentada em  CD-
R. 

 

b.1) A Planilha do Excel deverá vir com arredondamento de 02 (duas) casas decimais, tanto no  preço 
unitário quanto no preço total do serviço. 

 

c) Composição dos preços unitários propostos, apresentada impressa e no programa Excel em 
arquivo eletrônico gravado em CD-R, personalizado da empresa, observado o disposto no item c.2. 

 

c.1) Nos preços unitários propostos deverão estar inclusos todos os custos com salários (inclusive  as 
remunerações decorrentes da prestação do serviço em horas extras  por  parte  dos empregados 
da contratada), encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação, fardamento, 
alimentação, transporte de qualquer natureza, procedimentos de sinalização e segurança do seu 
pessoal, de equipamentos e de terceiros; organização de CIPA e todos os demais requisitos legais  
de segurança e medicina do trabalho administração, impostos,  taxas,  emolumentos  e quaisquer 
outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela contratada 
de suas obrigações, inclusive todos os custos com fornecimento de materiais    e demais insumos 
das obras e serviços a serem realizados. 
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c.2)   Será admitida a apresentação das planilhas de que tratam os itens “b” e “c” no mesmo CD-R 

personalizado da empresa. 
 

d) Composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) e a composição dos 
encargos sociais apresentados nos preços ofertados. 

 
Pergunta 2:  
 
 
2) A Prova de Regularidade com a Seguridade Social (INSS) está inclusa na Certidão de Tributos 
Federais. Devemos repetir esta certidão para atender a alínea “e” do item 8.3.2? 
 
Resposta 2: 
 
2) Sim. A apresentação da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751/2014, atende as exigências das 
alíneas “c” e “e” do subitem 8.3.2 do edital. 
 
 
Pergunta 3:  
 
3) Quais especificações das instalações exigidas na alínea “d” do item 8.3.4? 
 
Resposta 3: 
 

 
Conforme solicitado no item 8.3.4 alínea "d" a empresa deverá apresentar declaração explicita e 
declaração formal.  
 
(...) 

d) Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas  
cabíveis,  de  que, se for vencedora da disputa, disporá de equipe técnica, 
instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados 
à execução rápida e eficiente dos serviços. A relação da equipe técnica 
deverá indicar a qualificação de cada profissional, acompanhada de 
declaração individual autorizando a empresa a incluí-lo na equipe,  
firmada com  data  posterior  à publicação do edital, e comprovação de 
regularidade junto ao CREA para  os  profissionais  que assim a 
legislação exigir. 

(...)  
 
Pergunta 4:  
 
 
4) A data para impugnação por parte da Licitante encerra-se no dia 13/04 ou 17/04? 
 
 
Resposta 4 : 
 
4) Conforme os subitens 9.1 e 9.2 do edital: 
 

 
9.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital, devendo protocolar o 
pedido até 05 (cinco)  dias  úteis da data fixada para abertura dos envelopes de 
habilitação, em conformidade com o § 1º do art. 41   da Lei8.666/93. 
 



9.2 Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser 
protocolada até o segundo dia   útil que anteceder a data fixada para a abertura dos 
envelopes, em conformidade com o § 2º do art. 41   da Lei 8.666/93. 

Pergunta 5:  
 
 
5) Quanto à implantação da Unidade de RCD. A Contratante irá fornecer a área (terreno)? Os custos 
de implantação serão de responsabilidade da Contratada? O agregado reciclado será da 
CONTRATANTE ou da CONTRATADA? 
 
 
Resposta 5: 
 

Conforme item 3.14.1 para DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS e os subitens 3.14.1.1, 3.14.1.2 do item 14  Anexo III 
na  (fl. 124).  

(...) 

 3.14.1.1. O serviço consiste no Fornecimento, Implantação e Manutenção de Usina 
de Beneficiamento de Entulho, possibilitando a reciclagem dos mesmos, bem como 
o fornecimento e manutenção de todos os equipamentos da Unidade. 

 3.14.1.2. As respectivas instalações e licenciamento da Usina junto aos órgãos 
fiscalizadores serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 
(...)  
 
 
Conforme previsto no item 3.14.2.1 do Anexo I – Projeto Básico: “A CONTRATADA deverá implantar 
uma unidade para o recebimento, triagem e reciclagem de Resíduos de Construção e Demolição 
(RCD / entulho) e volumosos em local devidamente licenciado [...]”. Mais adiante, o item 6.15.2 
estabelece claramente: “A CONTRATANTE cederá o local para a implantação da Unidade de 
Recebimento, Triagem e Reciclagem [...]”. Logo, fica esclarecido que, dentro do perímetro da área 
que será cedida pela CONTRATANTE, todos os custos para implantação da unidade deverão ser 
arcados pela CONTRATADA, levando em consideração todas as especificações técnicas e 
operacionais estipuladas no Anexo I – Projeto Básico do edital. 
 

 3.14.2.2. Esta unidade deverá ser implantada e receber os resíduos (RCD) e 
volumosos para serem tratados e transformando-os em agregados, sendo em parte, 
estes materiais utilizados pela CONTRATANTE, observando-se as normas 15115 e 
15116 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), como insumo básico 
para a utilização em estradas não pavimentadas servindo de sub-base e reforço do 
sub leito para posterior pavimentação de vias e de calçadas públicas, minimizando 
desta forma os custos com este tipo de insumo pela municipalidade. 

 
(...)  
 

14.
Recebimento, triagem e reciclagem dos resíduos da construção e demolição (RCD/ entulho) e
resíduos volumosos

t 7.500 33,10                                  248.250,00

 
 
(...)  
 
 
 
 
 
 



 
Pergunta 6:  
 
 
6) Quais as Convenções Coletivas e seus respectivos registros no TEM a serem utilizadas para a 
Composição dos Preços Unitários? 
 
 
 
Resposta 6: 
 
6) A categoria sindical a ser considerada na formação dos preços é o Sindicato dos Trabalhadores 
em Limpeza Pública, Comercial, Industrial, Hospitalar, Asseio, Prestação de Serviços em Geral, 
Conservação, Jardinagem e Controle de Pragas Intermunicipal. Os valores salariais e de benefícios a 
serem considerados são os constantes da Convenção Coletiva vigente da categoria. 
 
 
 
Pergunta 7 :  
 
 
7) Na Equipe Padrão os Uniformes/EPI’s dos operadores de roçadeira são idênticos aos do Agente 
de Limpeza. Sabe-se que os operadores de roçadeira utilizam EPI’s diferenciados (Protetor Auricular, 
Avental, Perneira etc) e os mesmos não foram citados no Projeto Básico. A licitante deve adicionar 
estes EPI’s ou somente os descritos no edital? 
 
 
 
Resposta 7: 
 
 
Conforme item 3.13.3.2 do edital e de acordo com convenção coletiva vigente da categoria  
atendendo ao exigido na NR18. 
 
 
 
Pergunta 8:  
 
 
8) Não ficou claro quais são os insumos necessários à perfeita execução dos serviços de Operação e 
Disposição de Resíduos Sólidos Domiciliares em Local licenciado. A planilha referencial de 
composição de preço desse item pode ser disponibilizada? A cópia do processo administrativo n° 
00124.11.07.611.2017 solicitada no dia 31/03/2017 já está disponível para retirada?  
 
 
 
Resposta 8: 
 
 
8) Será de responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão 
de obra, inclusive transporte do material e descarga no local. A licitante deverá apresentar planilha 
de insumos que julgue necessários para perfeita execução dos serviços. No tocante à cópia do 
processo administrativo, qualquer interessado pode registrar a qualquer tempo requerimento de 
cópia, que o mesmo será disponibilizado dentro do prazo constante na Lei de Informação. 
 
 
 
 



Pergunta 9:  
 
 
9) Tendo em vista que o horário da coleta dos resíduos domiciliares acontece até às 22 horas, qual o 
horário de funcionamento do Aterro Sanitário? A licitante deverá incluir no custo de pessoal o 
adicional noturno? 
 
 
 
Resposta 9: 
 
9)  O aterro sanitário funciona 24 horas, portanto deverão ser inclusos os custos com adcional 
noturno.  
 
 
 
Camaçari, Bahia, 18 de abril  de 2017. 
 
 
 
 
Marcelo Cerqueira 
Presidente da COSEL OBRAS 


