
UMA  PRETENSA  LICITANTE  questionou 
 

 

segunda, 18/02, 
15:57 (há 15 horas) 

   

 

CONCORRÊNCIA  nº 001/2019 – Compel 
 

Objeto é a: contratação de empresa especializada na construção e requalificação das áreas 
de acessibilidades (Distritos de Abrantes / Monte Gordo / Parque Verde II ) no 
Município de Camaçari – Bahia 

 
 

D O S    Q U E S T I O N A M E N T O S 
 

Comissão Permanente de Licitação 

 

Sr.(a) Presidente  

 

 

Em relação à Concorrência Pública 001/2019, cujo objeto é: “Contratação de empresa 

especializada para construção e requalificação das áreas de acessibilidades (Distritos de 

Abrantes, Monte Gordo e Parque Verde II) - Município de Camaçari - Ba”. 

 

       Seria uma declaração apenas do item 13.5 do edital ? 
Onde se lê “7.3 g) Destaque na proposta de preços de quais parcelas serão objeto de 
subcontratação, conforme exigência do art. 58, §1º da Lei Municipal 803/2007.” 

 

Neste caso, apenas se existir algum serviço de subcontratação. Se a empresa não 

for subcontratar nenhum serviço, não é necessário destacar, correto? 



Resposta: 

 
Conforme previsto no item 13.3 do Edital de convocação a subcontratação da parcela de 30% é obrigatória 

com exceção para as empresas que se enquadram no que define o item 13.3.3 como segue: 

 

13.3 Da obrigatoriedade de subcontratação 

 

13.3.1 Com vistas à promoção de tratamento diferenciado e favorecido às 

microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), é obrigatória a subcontratação 

de empresas ME ou EPP para execução de parte do objeto contratado no exato 

percentual de 30% (trinta por cento), vedada a sub-rogação completa ou da parcela 

principal da contratação e vedada subcontratação em percentual inferior a 30% ; 

(...) 

 

13.3.3 - a exigência de subcontratação é inaplicável quando o licitante for microempresa 

ou empresa de pequeno porte; consórcio composto em sua totalidade por microempresas 

e  empresas de pequeno porte; consórcio composto parcialmente por microempresas ou 

empresas de pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de 

subcontratação; 
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Onde se lê “7.3 h-1) Despesas Indiretas e Cronograma de Execução das Atividades 
detalhado, em parcelas mensais, contendo valores simples e acumulados, totalizados 
horizontal e verticalmente, por etapas de serviços, deverão ser apresentados impressos e 
no programa Excel em arquivo eletrônico gravado em CD-R, personalizado da empresa, 
conforme os Anexos I e II deste Edital.” 

 

Seria o cronograma físico-financeiro  já  solicitado  no  item 7.3 b) e c) ? 

 

 Resposta: 

 

Sim, trata-se do cronograma físico / financeiro. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Camaçari, 21 de fevereiro de 2019.  

 

Comissão  Permanente de Licitação – Compel 
Manoel  Alves  Carneiro 

Presidente exercicio 
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