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ESCLARECIMENTOS

CONCORRÊNCIA Nº 01/2019 – LICITAÇÃO Nº 04/2019

Processo nº 54.530/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra, construção,
recuperação  e  manutenção  de  passeios  e  pavimentos  rígidos  e  semi-rígidos  nos
diversos Logradouros do Município de Salvador  -  Ba nas áreas correspondentes as
respectivas Prefeituras de Bairro I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, em Lote Único.

Boa tarde, em atenção ao questionamento formulado à Concorrência nº 01/2019– 
SEDUR, temos a esclarecer o seguinte:

Informamos que do   ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS deverá constar
os documentos constantes dos subitens 8.1 até 8.12, especialmente os constantes nos
subitens: 8.2, 8.5,8.10,8.11,8.12, conforme o Edital.

8.1  Os  elementos  componentes  do  Envelope  “A”  -  Proposta  de  Preços,
encabeçados pelo índice que relaciona todos os documentos e as folhas em que
se  encontram,  será  apresentado  em 01 (uma)  via,  sem emendas e  rasuras,
datadas e assinadas, na forma original, contendo:

8.2 Carta proposta datilografada ou digitada, expressando o número do Edital, o
seu objeto, com indicação de um único multiplicador “K” que aplicado a Planilha
de Orçamento básico da SEDUR indicada neste Edital, determinará seu preço
proposto para a execução total do objeto licitado, bem como para cada item que
a compõe;

8.3 O multiplicador máximo admitido, limitado a 02 (duas) casas decimais, é
de 1,00 (um virgula zero zero);

8.4 O Preço final das obras ou serviços listados, em moeda corrente nacional,
(R$) real, deverá ser apresentado em algarismos e por extenso, prevalecendo no
caso de divergência, este último;

8.5  A  Proposta  de  Preços  consistirá  na  Planilha  de  Orçamento,
devidamente  preenchida  com  utilização  do  “K”  nos  respectivos  preços
unitário e total;

8.6  O prazo de validade da Proposta de Preços não inferior a  60 (sessenta)
dias,  contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos
administrativos;

8.7 Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as parcelas relativas aos
custos de fornecimento de materiais, mão-de-obra, manutenção e operação de
equipamentos e veículos, sinalização e proteção adequada, encargos sociais e
trabalhistas,  contribuições  fiscais,  para  fiscais,  tributos,  bem como o BDI,  e
quaisquer  outras  despesas  diretas  ou  indiretas,  constituindo-se  portanto,  na
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única remuneração devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do
objeto desta licitação;

8.8 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.9  O prazo de execução dos serviços  será de 24 (vinte  e  quatro)  meses,
contados a partir da data da assinatura do contrato. 

8.9.1 O prazo para execução das Obras será contado em dias corridos. 

8.10 Apresentar a composição do BDI, conforme modelo em Anexo III.

8.11  Apresentar  a  composição  dos  preços  unitários,  contendo  os  encargos
sociais e BDI utilizados. 

8.12 A licitante deverá apresentar o Cronograma Físico e Financeiro, por etapas
mensais, para execução do contrato conforme modelo em Anexo II.
 

Salvador, 06 de Maio de 2019.
 
Atenciosamente,
Presidente COPEL/SEDUR
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