
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

Secretaria de Administração  

Comissão Central Permanente de Licitação - Compel  

 

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA nº 013/2018 
 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Realização do Gerenciamento das Atividades de 

Engenharia e Serviço Social do Programa de Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari – Fase 2, 
Integrante do Programa de Saneamento Integrado do Ministério das Cidades – PAC 2. 

 

UMA   PRETENSA   LICITANTE   QUESTIONOU   QUE 

Esta escrito no Item 7.3 do Termo de Referencia da supracitada concorrência  os  seguintes 

 

A CONTRATADA  deverá realizar o controle técnico dos serviços, com execução de ensaios de 

controle e acompanhamento permanente, de acordo com as normas pertinentes da ABNT e do DNIT, 
fazendo uso de equipe e de equipamento adequados. 

Quando da utilização de materiais de construção, será o laboratorista o elemento que executará os 
ensaios aleatórios mais sofisticados, relativos aos ensaios feitos no laboratório central e coordenará os 
trabalhos executados pelo Laboratorista Auxiliar e operários.  Além de ser o encarregado de zelar pela 
manutenção e verificação periódica dos equipamentos.  O laboratorista será também o responsável 
direto pela fidelidade dos resultados dos ensaios fornecidos e da conservação dos laboratórios a serem 
utilizados na realização dos ensaios de cada especialidade. 

 

Nosso entendimento sobre o mesmo é que será necessária a disponibilização dos equipamentos que 
compõe os laboratórios de betume, solos e concreto além da contratação de laboratorista, laboratorista 
auxiliar e operários, no entanto, a planilha orçamentária contempla apenas os custos referentes aos 
equipamentos (base DNIT), não apresentando os custos com a mão de obra requerida, ocorreu um erro 
na elaboração da planilha  ou  tal custo  mencionado  está  sendo  contemplado  em  outro 

item ? 

 

R e s p o s t a: 

 

Os custos da mão-de-obra mencionados para realização do controle técnico dos serviços 
estão previstos no item de profissional nível T2, conforme planilha de orçamento referencial. 
 

Camaçari, 18 de março de 2019 

 

Comissão Permanente de Licitação – Compel 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente exercicio 


