
 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

 

Camaçari, 23 de julho de 2018. 

 
 

CONCORRÊNCIA   n° 006/2018 
 
 

CONCORRÊNCIA nº 006/2018, destinada a construção de 06 (seis) creches no Município de 
Camaçari/Ba. 
 
 
 
 

UMA PRETENSA   LICITANTE  QUESTIONOU  QUE 
 
 
 
A Secretaria de Infraestrutura, considerando os questionamentos realizados por pretensa licitante, 
analisou e resolve esclarecer o seguinte: 

 

ESCLARECIMENTO 1:  A Prefeitura Municipal de Camaçari, já possui licença junto a Secretaria de Meio 

Ambiente, Alvará de Construção, Ligação de Energia aprovada Junto à concessionaria, Aprovação 
do corpo de Bombeiros? Caso negativo, onde devemos incluir esses custos? 

Resposta: Os projetos e solicitações de estudos de viabilidade tecnica, já foram encaminhados para as 

consecionarias e orgãos competentes para as devidas aprovações. A responsabilidade e os custos 

correrão por conta da contratatante. 

 

ESCLARECIMENTO 3: Como previsto em CLT, que o regime de trabalho para o vigia noturno, tem sua carga 

horária de 12h/36h, assim sendo necessário no mínimo de 2 vigias noturnos mensais, observamos 
em planilha orçamentaria que esta previsto apenas 1 vigia noturno. Solicitamos a correção da 
planilha orçamentária. v 

Resposta: O valor custo hora composto, levou em consideração as determinaçõe legais e de convenções 

trabalhistas para o posto de trabalho do vigilante noturno, sendo assim atentendo a CLT e a 
Súmula 444 TST. 

 

ESCLARECIMENTO 4: Observamos que o profissional Engenheiro Civil, esta com a previsão de horas 

distribuídas pelas 6 escolas, sendo considerado no total apenas 1 único profissional, onde o correto 
é o acompanhamento da obra em tempo integral, ou seja cada escola seja considerado um 

profissional Engenheiro Civil. Solicitamos a correção da planilha orçamentária. 

Resposta: O orçamento previu em seu dimensionamento, o quantitativo de horas do profissional de 

engenheria civil, copativel com a execução do contrato.  



 

ESCLARECIMENTO 5: Referente ao B.D.I apresentado no projeto básico da concorrência 006/2018 que foi 

utilizado como parâmetro para calculo em sua planilha orçamentaria de referencia, verificamos que o 
item SEGURO+ GARANTIA foi previsto um percentual de 0,32% e o item LUCRO foi previsto u 
percentual de 4,62%, conforme o Acórdão n°2622/2013 – TCU, para estes itens 
SEGURO+GARANTIA e LUCRO, tem o percentual em seu percentual mínimo no 1°quartil de 0,80% 
(SEGURO+GARANTIA) e 6,16% (LUCRO). Solicitamos a correção e adequação da planilha 
orçamentária. 

Resposta: O BDI apresentado esta em consonancia com os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2.622/2013 que 

determina que BDI devera esta dentro dos limites estabelecidos e quando estiverem fora dos limites, 
os indices que o compõe deverão ser verificados para comprovação do atendimento dos limites ali 
estabelecidos. Logo, como o valor do BDI adotado esta dentro do limite definido no acordão, não ha 
o que se questionar dos indices internos do mesmo.   

 

ESCLARECIMENTO 6: Solicitamos o projeto hidráulico projeto da estaca e estrutura metálica. 

Resposta: Arquivos  - serão / estão  Disponibilizado simultaneamente no Portal de Compras. 

 
 

Comissão  Permanente de Licitação – Compel 
Manoel  Alves  Carneiro 

Presidente em Exercicio 

 
 


