
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
 
REFERENTE: CONCORRÊNCIA N.º 004/2017 – COSEL/OBRAS 
PROCESSO N.º 00209.11.07.611.2017 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços técnicos 
especializados para elaboração de estudos e projetos de infraestrutura urbana, projetos civis e 
captação de recursos federal e internacional no município de Camaçari, BA. 
 
 
 

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

�  Sobre Anexo I – Projeto Básico, item 6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, página 28: 

Com relação ao subitem, 6.5 (página 29), “Apresentação de relação explícita e declaração formal, 
sob as penas cabíveis, de que dispõem 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 profissional de cada um, acompanhada de declaração 
autorizando a indicação de seus nomes, com data posterior à publicação do edital”. 
 
A Declaração Formal, a qual o edital se refere, por se tratar do escopo de elaboração de projetos, 
entendemos que não cabe a declaração de disponibilidade de canteiros, máquinas e equipamentos 
em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços. Caberá apenas a declaração 
da relação da equipe técnica indicando a qualificação profissional de cada um, acompanhada de 
declaração autorizando a indicação de seus nomes, com data posterior à publicação do edital e 
equipamentos correspondentes ao serviço, como computadores, softwares, impressoras. Correto 
nosso entendimento? 
 
Resposta 1: Apresentar relação de acordo com o que será necessário na execução dos 
serviços.  
 
 
 
Pergunta 2:  
 
 

�  Sobre CONTRATAÇÃO DE PROJETOS, item 1. OBJETO, página 38: 

  
Como objeto, o edital especifica: 
 

�         .............. Elaboração de projetos para as Obras no Município de Camaçari/BA, 
constantes no Plano de Governo, abaixo: 

o   Urbanização de áreas de invasões consolidadas; 
o   Garantir o cumprimento da ordem de chamada do Programa Minha Casa Minha 
Vida; 
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o   Requalificação do Rio Capivara e urbanização de suas margens em áreas 
prioritárias 
o   Regularização das ocupações irregulares e áreas de risco, mediante implantação 
de políticas de urbanização e legalização das áreas ocupadas. 

  
Porém, na Planilha Orçamentária, onde constam os entregáveis, não contemplam produtos 
relacionados com os elencados acima, como por exemplo, relatórios socioambientais e de apoio 
jurídicos. 
 
Podemos considerar que o escopo estará restrito aos entregáveis constantes na planilha 
orçamentária (página 30)?    
  
 
Resposta 2:  Sim. Pode considerar que o escopo estará restrito aos entregáveis constantes na 
planilha. 
 
 
Pergunta 3:  
 
   
Com relação ao escopo dos projetos de infraestrutura urbana não foram previstos projetos de 
remoção de interferências, cuja natureza do serviço entendemos necessitar.  Correto nosso 
entendimento? 
  
  
Resposta 3: Não. Os levantamentos são Planialtimetricos cadastrais e no item da Planimetria e da 
Altimetria estão bem claro que e o levantamento cadastral para interferências e tudo que se faça 
necessário, conforme item 3.1 - PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA - LEVANTAMENTOS 
PLANIMÉTRICOS CADASTRAIS do ANEXO I – PROJETO BÁSICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
do edital.   
 
 
Pergunta 4:  
 
  
Será necessário projeto de desapropriação? 
  
 
Resposta 4: Será necessário o cadastro das interferências e tudo que se fizer para execução da 
obra referente ao projeto executivo, conforme item 3.2 - PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 
URBANA - LEVANTAMENTOS PLANIMÉTRICOS CADASTRAIS do ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA do edital.   
 
 
Pergunta 5:  
 

�  Sobre o Capítulo PROJETO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, item 6. CUSTO, página 
57: 

 
O item cita: Os serviços serão executados pelo regime de empreitada por preços globais .............. 
Porém, no item 2. Tipo da Licitação e Regime de Execução (página 2), o subitem 2.2 cita Regime de 
empreitada por preço unitário. Podemos entender que o Regime é por PREÇO UNITÁRIO, correto 
nosso entendimento? 
  
 
Resposta 5:  As propostas de preços serão classificadas por preços globais e a execução do serviço 
por preço unitário.  



Pergunta 6:  
 
 

�  Sobre o Capítulo PROJETO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, item 3. Atividades a 
Serem Desenvolvidas, página 51: 

   
Na Fase de Preparação do Programa, item 3.2, os custo com as viagens para as missões do Banco 
previstas nas atividades 3.2.3 e 3.2.4, página 54, onde deverão ser considerados esses custos 
(passagens, hospedagens, deslocamentos, alimentação)? No item 1.1.10 da planilha orçamentária – 
Relatório de Andamento 2, Missão de Pré-Negociação? 

  
Resposta 6:  Os custos relacionados deverão fazer parte da composição de custo dos itens do 
serviço que serão que lhes derem origem.   
 
   
Pergunta 7:  
 

�  Sobre o Capítulo PROJETO DE EDIFICAÇÕES, item 9. Definição dos Preços, página 
90: 

  
Considerando que ...”A execução deste contrato não gera obrigação quanto à emissão dessas 
Ordens de Serviços no valor total previsto em contrato. Ou seja, à medida que houver necessidade e 
interesse do CONTRATANTE, serão emitidas OS’s, sem haver obrigação de atingir o total do valor 
de contrato”. 

Considerando, também, a Planilha da página 91, onde os preços de referência são diferentes de 
acordo com a faixa de m², entendemos que os projetos a serem elaborados, por exemplo com 
referência à edificações, os preços definidos na Planilha Orçamentária desta licitação (30.000m²/ 
60.000m²) não correspondem as faixas de áreas projetadas. Ou seja, uma vez apropriado o preço 
para uma edificação de 30.000m² não poderá ser o mesmo para uma edificação de 1.000m² que 
poderá vir acontecer em uma OS específica. Neste caso, entendemos que os preço deveriam ser 
licitados por faixa de área a ser projetada; correto nosso entendimento? 
  
 
Resposta 7:  Os serviços serão pagos por unidade de área (R$/m2) independentemente da 
área de abrangência do projeto.  
 
Camaçari, Bahia, 18 de julho de 2017. 
 
 
Marcelo Cerqueira 
Presidente da COSEL OBRAS 


