
 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 

 

REFERENTE: CONCORRENCIA Nº 010/2019  – COMPEL  

 

PROCESSO N.º: 00400.11.07.611.2019 

 

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada para execução de 

serviços de iluminação para eventos públicos diversos no Município de Camaçari, Bahia. 

 

Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em 

referência,  informamos; 

 

1) QUESTIONAMENTO:  

 

 

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes arquivos referente a licitação em 
questão Concorrência Nº 0010/2019. 
 
Ressaltamos que os arquivos solicitados são indispensáveis para a elaboração da proposta e 
apresentação da mesma nos moldes exigidos na Lei 8.666/93 e na IN 05/2017 do TCU. 
    
 

1 - Composições de preços unitárias. 
 
No orçamento informado no edital constam apenas os valores unitários, valores unitários com BDI e 
valores totais de cada item, gostaríamos de solicitar as composições dos valores unitários referente a 
cada valor unitário. 
 
2 - Composição de BDI; 
 
Na composição de BDI informada no edital e na planilha retirada do site da prefeitura de Camaçari, os 
valores se encontram zerados não contendo informações sobre os percentuais % para composição 
dos cálculos. 
 
 

3 - Composição de Encargos Sociais 
 
Sobre a composição de encargos sociais solicitada, não existe informações de valores sobre a 
mesma no edital, na planilha que se encontra no site da prefeitura de Camaçari os valores se 
encontram zerados não contendo informações sobre os percentuais % para composição dos cálculos. 
 
4 - Memória de cálculo  
 
Sobre a Memória de cálculo solicitada, não existe informações de valores sobre a mesma no edital. 
 
 

 



 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RESPOSTA 1:  

 

Informamos que os valores unitários bem como os mesmos com BDI e valores totais de cada item 

deverão ser apresentados de acordo com a proposta da licitante interessada em participar do 

certame tendo como referência os Anexos I e II do edital. 

 

RESPOSTA 2:  

 

 A composição do BDI deverá ser elaborada de acordo com o objeto da licitação da empresa de 

acordo com o Acórdão 2622/2013. 

 

RESPOSTA 3:  

 

Em relação a composição dos encargos sociais esclarecemos que a licitante interessada em 

participar do certame devera apresentar os mesmos de acordo com os impostos e peso de tributação 

da mesma. 

 

RESPOSTA 4:  

 

O memorial de calculo deverá ser apresentada pela empresa vencedora do certame no momento do 

pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prevê o Anexo IV  item 8 – obrigações da 

contratada “letra a” e não no momento da apresentação das propostas de preços. 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

Ana Paula Souza Silva   

Presidente da COMPEL 


