
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 0161/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
 
PROCESSO N.º: 00488.11.07.611.2020. 
 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais para conservação do sistema viário, abertura de novas 

vias e execução de obras de engenharia no Município de Camaçari, BA. 
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em 
referência, informamos; 
 
QUESTIONAMENTO:  
 

Na página 18 do Edital em referência, item  10. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO e item 11. 
COMPOSIÇÃO DO BDI , vocês afirmam que o cronograma e BDI estão em anexo embora não estão 
fazendo parte dos anexos disponibilizados, pergunta-se: 

1)      Estes dois item fazem parte do Edital? ( em caso afirmativo favor disponibilizá-los).   

2)      É necessário apresentar BDI e cronograma fisico-financeiro na proposta? 

  

Quanto a comprovação de qualificação técnica, no tocante aos ensaios da brita 3 e do matacão, é 
suficiente uma declaração de que atenderemos as especificações exigidas no edital? 

. 
 
RESPOSTA:  
 

1) Já consta no Banco do Brasil favor verificar. 
2) Sim 

 
Verificar Item 11.2.3 do edital -  

b) A licitante deverá apresentar ensaios de laboratório que comprovem as características dos 
materiais. 

c) Ensaios de laboratório conforme norma da ABNT, com os parâmetros mínimos de: 

Fornecimento de arenoso em conformidade com os seguintes parâmetros mínimos: 

4. Limite de plasticidade = NP 
5. Índice de plasticidade = 0,00 
6. Limite de liquidez = NL 
7. CBR ≥ 30,00% 
8. Expansão ≤ 0,50% 
9. Índice de grupo = 0,00 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



Fornecimento de brita graduada em conformidade com os seguintes parâmetros mínimos: 

 Faixa "C' do DNIT 
 Abrasão Los Angeles ≤ 30,00% 
 CBR ≥ 80,00% 
 Expansão ≤ 0,50% 
 Equivalente de areia ≥ 60,00% 

Fornecimento de areia fina: 

c) Porcentagem passando na # 200 ≤ 5,00% 
d) Índice Cc ≤ 0,50% 
e) Índice Cu ≥ 0,50%  

 Licença emitida pelo IMA/BA das jazidas onde serão adquiridos os materiais. Se as mesmas forem de 
propriedade da licitante, apresentar em anexo declaração que se compromete a disponibilizar os 
volumes necessários ao fornecimento dos materiais, no período de vigência do 

 "Caso a licitante não disponha de jazidas, deverá apresentar declaração da empresa 
proprietária,comprometendo-se a disponibilizar a licitante os volumes necessários ao fornecimento 
dos materiais no período de vigência contratual". 

 Os documentos deverão ser apresentados dentro do prazo de validade. 

 
 
Em 19/10/2020 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
Ana Carolina Iglesias 
Pregoeira da COMPEL 
 


