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CONCORRÊNCIA  nº 003/2017 – R e e d i ç ã o 
 

Objeto. contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de manutenção e 

adequação de Prédios Públicos no Município de Camaçari – Bahia 

Uma  Pretensa  Licitante  questionou: 

Solicito esclarecimentos sobre os itens 5.1.1  e  6.7, que fazem referência aos benefícios da Lei 

Complementar 123/2006. 

Do  Edital - item 5.1.1 " ... no momento de entrega do envelope contendo a Proposta de Preços  

deverá apresentar também a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do último 

exercício social já exigível, a fim de comprovar tal situação."  

Do Edital - Dúvida pela qual surgida, pois no item 6.7 somente  faz-se-á  a  certidão emitido pela junta e 

a declaração de ME e EPP. 

1º  Questionamento:  

Documentação solicitada (DRE) deverá ser alocada no credenciamento? .............Na  entrega da proposta, 

fora do envelope? .......................Dentro da proposta?..................... 

1ª  Resposta :  

Reconhecemos a duplicidade de exigências, no  entanto, a LICITANTE  que  apresentar  os documentos  

na forma exigida  no subitem 5.1.1   ou   na forma  exigida no subitem 6.7  -  será  considerada  e  aceita.  

O momento correto para esta comprovação, será na ENTREGA   do   CREDENCIAMENTO. 

 

Peço esclarecimentos com relação  à  composição da proposta de preços; 

2º  Questionamento:  

1) No edital, o item 7.2 b) refere-se que a proposta deverá ser acompanhada da " Planilha 

de Orçamento ; (II) Planilha de Composição Analítica de BDI ; (III) Planilha de Encargos Sociais. " 
 

2) Contudo no Projeto Básico, anexado ao edital, no item 10.1 , é solicitado também o 

Cronograma Físico/ Financeiro e e são solicitados além da de impressas e gravados em CD- R. 

Pergunta:  Faz-se-á  a  apresentação do cronograma e a gravação das planilhas em CD-R? 

1ª  Resposta : tendo em vista as dúvidas existentes e; como o Projeto Básico é um anexo, fazendo parte 

do Edital, portanto,  orientamos  aos  LICITANTES  considerarem  e  apresentarem   o  exigido  no subitem 

10.1  do  Projeto Básico. 

Camaçari, 31 de janeiro de 2018.  
 

Comissão Permanente de Licitação – Compel 

Manoel  Alves  Carneiro - Presidente em exercicio 
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