
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - BA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA n° 003/2017– COMPEL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00452.11.07.611/2017 

 
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de manutenção e adequação 

de Prédios Públicos no Municipio de Camaçari – Ba ( conforme Projeto Básico, planilhas  e  demais 
anexos).  

 

Senhores Licitantes,  

Uma pretensa licitante questionou alguns pontos, vejamos: 

Solicitamos esclarecimentos quanto  aos Custos dos Encargos Sociais, de acordo com o que 
segue: 

1. Pergunta: onde devemos considerar os custos dos Encargos Sociais uma vez que nas 

composições do ORSE o preço da mão de não os contempla? Devemos adotar o valor de mão de 
obra da base SINAPI? Fazendo isso os preços dos serviços irão aumentar então como devemos 

proceder já que os preços não podem ultrapassar o valor do órgão. 

Resposta: Os custos dos encargos sociais deverão incidir sobre os custos da mão de obra constantes na 

composição do preço unitário. Quanto à fonte de preços dos insumos fica à critério do licitante 

adotar a que atenda de forma satisfatória. 

 

2. Pergunta o serviço mais impactante da planilha é o 10663/ORSE - DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL 

CEGO), E=40mm COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO. Porém, não é 
possível encontrar esta espessura no mercado e inclusive esta composição no ORSE utiliza o 
insumo com espessura de 35mm. Como devemos proceder? Este serviço será referente a 
espessura de 35mm? 

Resposta: O serviço que melhor atendeu entre as fontes oficiais pesquisados foi o 10663/ORSE, 

entretanto o licitante deverá compor o seu preço utilizado composição que considere atenda à 

descrição do serviço conforme proposto na planilha orçamentária.  

 

Solicitamos esclarecimentos quanto ao Plano de Trabalho que deverá ser apresentado no Envelope de 

Habilitação.  De acordo com o item “5.1” do supra-citado edital, a empresa apresentará o Plano de trabalho 

no Envelope 02,  entretanto, não fornece nenhum detalhe quanto  a sua forma de elaboração.  Diante da 

omissão do Edital, quanto à forma e como o Plano de trabalho deverá ser elaborado, pedimos maiores 

detalhes para que possamos atender à  exigência Editalicia. 

Resposta – questionamento analisado e julgado procedente; portanto, excluir o texto “juntamente com o 

Plano de Trabalho” e a redação completa e correta do ítem 05 passa a ser 

5.1 Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização 

desta licitação, deverão entregar os 02 (dois) envelopes, sendo o primeiro contendo a 

Proposta de Preços e o segundo, os Documentos de Habilitação, devidamente lacrados e 

indevassáveis, rubricados nos seus lacres, contendo em sua parte externa os seguintes 

elementos. 

E, por não haver alterações significativas  no Edital e seus anexos,  ficam mantidas as demais 
exigências e a data de abertura, horário, local / auditório-  fone: 3621 – 6879. 
 
Comissão Central Permanente de Licitação – Compel 
                      Manoel  Alves  Carneiro 
                      Presidente em Exercicio 


