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Camaçari, 29 de julho de 2019. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na conservação e 

manutenção de estradas vicinais e ruas não pavimentadas da Sede e Costa no Município de Camaçari. 

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS  

Questionamento 01 

Empresa: CONSTRUTORA PATROL 

1 – No item 02.07 - Espalhamento, regularização e compactação mecanizada de pedra rachão exclusive 

carga e transporte temos o quantitativo de 14.447,16 m3, e no item 02.06 - Fornecimento de pedra de mão 

ou pedra rachão, inclusive a carga em jazida e transporte até a sede temos o quantitativo de 10.319,40 t. 

Entendemos que estes quantitativos estão incoerentes, pois no cálculo do fornecimento das pedras não foi 

considerado o índice de vazios e o peso específico correto. Favor verificar 

Resposta: Os quantitativos não estão incorretos. A taxa aplicada sobre o volume da pedra transportada 

poderá ter variações na recomposição do terreno por conta da irregularidade do material, com isso foi 

aplicada uma taxa de índices de vazios favorável para execução do contrato, sendo que, o índice exato 

será determinado através de dados reais para cada tipo de serviço, tomando como base cubagens e 

ensaios. 

2 – No item 03.02 – Fornecimento de pedra britada graduada, classificada (Posto Pedreira / fornecedor, 

sem frete) temos o quantitativo de 10.810,80 t. Favor informar em que item da Planilha será utilizada essa 

brita. 

Resposta: Dentro dos subitens de PAVIMENTAÇÃO. 

3 – No item 03.05 – Fornecimento de areia amarela, areia barrada ou arenoso (retirada no areal, sem 

transporte) temos o quantitativo de 28.605,38 t. Favor informar em que item da Planilha será utilizada essa 

areia. 

Resposta: no item 3.1.4. 

4 – As jazidas de solos já estão licenciadas?? Procede a DMT 1.800 a 2.000m informada na Planilha de 

Preços? 

Resposta: Será de responsabilidade da contratada a escolha de uma jazida licenciada. O DMT 1.800 a 

2.000 em questão trata de bota-fora. 

5 - A área de bota-fora já está licenciada? Procede a DMT 1.800 a 2.000 m informada na Planilha de 

Preços? 

Resposta: O local de bota-fora será informado pela equipe de fiscalização atendendo o DMT informado. 

6 – Solicitamos, se possível, disponibilizar a memória de cálculo dos quantitativos informados na Planilha 

de Preços. 

Resposta: O memorial de cálculo é parte de estudos técnicos preliminares da secretaria de obras do 

município. 

Leon Franco 

Secretaria de Infraestrutura 


