
 
 

 

 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Comissão Permanente de Licitação - Compel 

 

Camaçari, 21 de novembro de 2018. 
 

 

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  nº 011/2018 – Compel 
 
 

Objeto   : execução dos serviços de pavimentação e drenagem em vias públicas dos bairros 
Parque das Mangabas, Parque Verde I, Parque Verde II, Recanto das Arvores e 
Verdes Horizontes, no Município de Camaçari-Ba,  

 
 

DOS    QUESTIONAMENTOS   &    RESPOSTAS 
 

POR   PRETENSAS   LICITANTES 
 

DOS   QUESTIONAMENTOS: 
 

 1 - Os itens da planilha de numeração 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 
2.2.11, 3.1.1.1, 3.1.2.4, 3.1.2.5, 3.1.2.7 e 3.1.3.1 estão nas suas descrições já com a quantidade 
informada, mas a coluna de quantidade está com informação bem a menor em cada um desses itens. 
Qual o procedimento que deveremos adotar?  

 
Observar que:  

- Item 3.1.1.1 – Engenheiro Junior = 3x12x220 = 7.920 h e na coluna de quantidade consta 1.093,21 h = 0,41 
engenheiro / mês.  

- Item 3.1.2.4 – Mestre de Obras = 3x12x220 = 7.920 h e na coluna de quantidade consta 1.791,21 h = 0,67 mestre/ 
mês.  

- Item 3.1.2.7 – Vigia Noturno = 6x12x220 = 15.840 h e na coluna de quantidade consta 4.289,42 h = 1,62 vigias / 
mês.  

- Item 3.1.3.1 – Carro da obra = 2x30x8x12 = 5.760 h e na coluna de quantidade consta 758 h = 0,26 carro / mês.  
 
2 - Quando serão disponibilizados o memorial descritivo, os critérios de medições e as composições de preços 

unitários?  
 
3 - Conforme item 7.2.2 do Edital, entendemos que a proposta de preços deverá ser composta de: Planilha de 

Orçamento, Cronograma Físico Financeiro, Composição do BDI e Composição dos Encargos Sociais e que a 
apresentação das  Composições de Preços Unitários  em meio digital  e impressas só deverão ser apresentadas 
pela empresa vencedora da Licitação.  

        Estamos corretos no entendimento? 

 
DAS   RESPOSTAS: 
 
1 - O que leva a essa divergência nas quantidades, é o fato de se tratar de um saldo remanescente ao contrato 

112/2016, Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem em Vias Públicas onde a estrutura 
original da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA aprovada pelo DESENBAHIA deverá ser mantida, conservando 
desta forma a descrição do item na íntegra e o seu posicionamento. Deverão ser levadas em 
consideração nos itens da Planilha de Orçamento de numeração 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 

2.1.12, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2,10, 2.2.11, 3.1.1.1, 3.1.2.4, 3.1.2.5, 3.1.2.7 e 3.1.3.1, as quantidades 
descritas na coluna de quantidades. 
 
 

2. Segue Especificação Técnica constante no processo, substitutiva do Memorial Descritivo, a qual será 
disponibilizada no portal de compras, conforme solicitado. 

 

Os critérios para medição estão definidos no item 15. do Edital, PAGAMENTO subitem 15.4 O 

pagamento devido à CONTRATADA será efetuado, pelo Município, em até 30 (trinta) dias após medição 
com a nota fiscal/fatura atestada, emitida em nome da CONTRATANTE, no valor e condições 
estabelecidas neste edital.  
 

A Planilha Orçamentária tem como base de preços o SINAPI cujas Composições de Preços Unitárias são 

de livre acesso no site da Caixa Econômica Federal. 
 

Já as Composições de Preços Unitárias – CPU, elaboradas pelo município, serão disponibilizadas no 
portal de compras do município, conforme solicitado. 



 
 

 
 

3. Conforme item do Edital, 7.2.6 De todos os proponentes serão exigidas às Composições dos Preços Unitários 
em meio digital não regravável (CD-R ou DVD-R), ou seja, a apresentação das Composições de Preços 

Unitários em meio magnético será obrigatória para todas as licitantes. Logo, caberá apenas à empresa 
melhor classificada, a apresentação das composições de preços em via impressa quando convocada para 
tanto. 

 
 
 

DOS  QUESTIONAMENTOS: 

 

O item 3.1.3.1 da planilha orçamentária descreve a locação de 02 (dois) carros por 30 dias por 8 horas por 12 
meses, o que resulta em um total de 5.760 horas, porém na planilha só consta 758 horas, da forma que 
entendemos que esta quantidade deverá ser alterada e a planilha orçamentária revisada.  

Nosso entendimento está correto? ................. 

 
DAS   RESPOSTAS: 

 
 

1. O que leva a essa divergência nas quantidades, é o fato de se tratar de um saldo remanescente ao contrato 
112/2016, Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem em Vias Públicas onde a estrutura original da 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA aprovada pelo DESENBAHIA deve ser mantida, conservando desta forma a 
descrição do item na íntegra e o seu posicionamento. Deverá ser levada em consideração no item da Planilha 
de Orçamento de numeração 3.1.3.1, a quantidade descrita na coluna de quantidades. 

 
 
Ficam mantidas todas as cláusulas e exigências editalicias; inclusive, mantida  também a data de abertura, local e 
horário. 
 
 
Camaçari, 21 de novembro de 2018. 
 
 

Comissão Permanente de Licitação – Compel 
Manoel  Alves  Carneiro 

Presidente em exercicio 


