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

 
1) No item 8 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02, página 14, subitem 

8.3.7, consta: “Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente 
identificado, de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
(Modelo no Anexo VI deste edital)”. 

 
Diante do exposto, perguntamos:  

 

a) Está correto o entendimento que onde se lê: “Anexo VI”, deve ler-se: “Anexo VIII”? 

 

b) Caso negativo da alínea anterior, qual o anexo deverá ser considerado para atender o 

mencionado no subitem 8.3.7, uma vez que o Anexo VI se refere a Minuta do 

Contrato? 

 
Resposta 1: 
 
 
1)  Sim. Em resposta ao questionamento informamos que houve um erro de digitação na 
descrição do item 8.3.7 abaixo: 
 
 
Onde – se lê: 
 
"(Modelo no Anexo VI deste edital)". 
 
Leia – se: 
 
"(Modelo no Anexo VIII deste edital)". 
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Pergunta 2:  
 

2) Qual o sindicato/convenção coletiva que representa as categorias dos funcionários pertinente 
as funções dos presentes serviços? 

 
 
Resposta 2: 
 
 
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 3:  
 

 
3) Qual o atual ISS do município de Camaçari/BA, pertinente aos serviços à serem prestados? 
 
 
Resposta 3: 
 
 
A taxa de ISS, deverá  ser definida segundo a Tabela de Receita nº II da Lei Municipal 
1.039/2009, que instrui o Código Tributário Municipal, disponível no  endereço: 
http://arquivos.camacari.ba.gov.br/sefaz/anexo/CTM_lei_1039_2009.pdf. 
 
 
 
Camaçari, Bahia, 18 de abril  de 2017. 
 
 
 
Marcelo Cerqueira 
Presidente da COSEL OBRAS 


