
 

 

 

 

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

CONCORRÊNCIA nr. 014/2018 – R e f o r m u l a d a 
 

Objeto é Constitui o objeto da presente licitação,  a contratação de empresa de engenharia para 

execução de serviços de construção de loteamento com 56 casas – Sucupió – Catu de 
Abrantes conforme projeto básico, planilhas e demais anexos, no Município de Camaçari, Bahia  

 

Uma  Pretensa  Licitante  Questionou  que: 

Prezados, bom dia! 

  

 

 
No edital da licitação  supra-mencionada no item 13.6 vocês solicitam que o 
percentual de subcontratação seja de 30% conforme Art. 55 da Lei Municipal n.º 
803/2007.  
 
No entanto conforme transcrição deste artigo, a empresa vencedora pode 
subcontratar até 30% do seu contrato, ou seja temos uma janela de 0-30% de 
subcontratação e não obrigatoriamente 30%. Pode me confirmar se tal 
entendimento está correto. 
  
II. nos quais seja exigida dos licitantes, declarados vencedores, a subcontratação 
de microempresa ou de empresa de pequeno porte, desde que o percentual 
máximo do objeto a ser subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do 
total licitado; 
 
III. nos quais se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto 
para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames 
para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 

   

Att, 
 
  



 

 

 

 

 

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

CONCORRÊNCIA nr. 014/2018 – R e f o r m u l a d a 
 

Objeto é Constitui o objeto da presente licitação,  a contratação de empresa de engenharia para execução 

de serviços de construção de loteamento com 56 casas – Sucupió – Catu de Abrantes conforme 
projeto básico, planilhas e demais anexos, no Município de Camaçari, Bahia  

 

Uma  Pretensa  Licitante  Questionou  que: 

 
 
A Comissão Permanente de Licitação – Compel, com o apoio e a análise por parte da Equipe da Secretaria de 
Obras - Seinfra, analisou, julgou e decide: 
 
 
R e s p o s t a: 
 

A Lei 803/2007 trata, no Capítulo X do tratamento diferenciado às pequenas e microempresas, da promoção do 
desenvolvimento, ampliação da eficiência e do incentivo à inovação tecnológica, para tanto define no Art. 55 as 
formas possíveis de realização de processo licitatório para o seu atendimento. Por isso foi adotado  na 
concorrência 014/2018 o estabelecido no inciso II, do referido artigo, que prevê a adoção de percentual a ser 
subcontratado menor ou igual a 30%.  Portanto, adotou-se o seu valor percentual máximo admitido, ou seja 
30% (trinta por cento). 
 

Art. 55 - Para o cumprimento do disposto no Capitulo X desta Lei, poderão ser realizados processos licitatórios: 
 

I. destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas 
contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

II. nos quais seja exigida dos licitantes, declarados vencedores, a subcontratação de microempresa 
ou de empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser 
subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado; (grifamos) 

III. nos quais se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e serviços de 
natureza divisível. 
 
CAPÍTULO X - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO PARA AS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 
(...) 
Art. 49 - O Tratamento Diferenciado e Simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte nas Contratações Públicas, no âmbito dos Poderes do Município de Camaçari, objetiva: 
I. a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional; 
II. a ampliação da eficiência das políticas públicas, e 
III. o incentivo à inovação tecnológica. 

 
 
Atenciosamente, 
 

Comissão Permanente de Licitação – Compel 
Manoel  Alves  Carneiro 
Presidente em Exercicio 

 


