
 

 

Salvador, 19 de fevereiro de 2020 

 

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 

 

Prezados Senhores, 

Disponibilizamos a seguir, as respostas do setor técnico competente, DIRE/SMED, acerca dos pedidos de 

esclarecimentos de interessados no certame: 

 PERGUNTAS: 

Nas Planilhas Orçamentárias disponibilizadas pelo órgão, existem itens de Composição Própria, porém 
essas composições não foram disponibilizadas nos anexos do edital. Solicitamos então as Composições 
dos Seguintes itens: 
 
ANEXO 1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA PROFESSOR ARX 
TOURINHO 
Itens: 1.1 // 1.2 // 1.3 // 1.4 // 1.5 // 11.3.1 // 11.3.37 // 11.3.48 // 11.3.49 
 
ANEXO 1.5 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL IVONE VIEIRA LIMA 
Item: 5.1 
 
ANEXO 1.9 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL VALE DAS PEDRINHAS 
Itens: 4.1 // 5.3 // 8.1 
 
O orgão poderia enviar a Planilha Orçamentaria e Cronograma corrigidos em arquivo excel? 
 

 RESPOSTAS 
 
Conforme já respondido anteriormente a outro interessado no certame, as composições dos referidos 
itens acima se encontram disponibilizadas em documento anexado no site oficial da PMS, 
www.compras.salvador.ba.gov.br no dia 12/02/2020. 
 
Não encaminhamos os arquivos em excel. 
 
 

 PERGUNTA 
 

Gostaria de saber se pode utilizar os encargos sociais atualizados pela caixa a partir de novembro? 
E referente as porcentagens do cronograma que não fecha 100% e algumas etapas, como por exemplo 
item 6.0 - Revestimento Interno e Externo, da CMEI Prof Arx Tourinho.  Contudo como devemos 
proceder referente a essas duvidas? 
 
 
 

http://www.compras.salvador.ba.gov.br/


 
 RESPOSTA 

 
Acerca dos encargos sociais, poderá ser utilizada composição de encargo social mais atual, atentando 
para o sistema de tributação da licitante. Acerca do cronograma apresentado pela Administração, 
informamos que as licitantes podem adequar seus cronogramas com base no seu planejamento da obra, 
não ultrapassando o período máximo estabelecido para execução do contrato. 
 
 

 PERGUNTAS 
 

1 - BDI 
 
Foi disponibilizado no edital um modelo de BDI para serviços o qual tem valor de 25%, quando na 
verdade as planilhas orçamentárias e no cronogramas físicos financeiros solicitam o uso de BDI 
equivalente a 20,80% para serviços. 
 
2 - ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA 
 
2.1. No item 4.0 da planilha orçamentária, o valor total dos subitens (4.2; 4.3; 4.4) estão incorretos 
quando multiplica-se o valor unitário pela quantidade, dando diferença de até 0,25 reais. De tal forma 
que interfere no total do ítem 4.0 e por consequente no total do cronograma. 
 
2.2. No item 7.0 da planilha orçamentária, o valor total dos subitens (7.1; 7.2; 7.5) estão incorretos 
quando multiplica-se o valor unitário pela quantidade, dando diferença de até 0,21 reais. De tal forma 
que interfere no total do ítem 7.0 e por consequente no total do cronograma. 
 
2.3. No item 11.0 da planilha orçamentária, o valor total do subitem (11.1.2) está incorreto quando 
multiplica-se o valor unitário pela quantidade, dando diferença de 0,08 reais. De tal forma que interfere 
no total do ítem 11.0 e por consequente no total do cronograma.   
 
2.4. No item 13.0 da planilha orçamentária, o valor total dos subitens (13.2; 13.3) estão incorretos 
quando multiplica-se o valor unitário pela quantidade, dando diferença de até 0,34 reais. De tal forma 
que interfere no total do ítem 13.0 e por consequente no total do cronograma. 
 
2.5. No cronograma físico financeiro nos itens 3.0; 8.0; 16.0 existem erros de  aproximação que 
interferem nos totais acumulados. 
 
3 - ESCOLA  MUNICIPAL VALE DAS PEDRINHAS 
 
3.1. No item 3.0 da planilha orçamentária, o valor total do subitem (3.2) está incorreto quando 
multiplica-se o valor unitário pela quantidade, dando diferença de até 0,07 reais. De tal forma que 
interfere no total do ítem 3.0 e por consequente no total do cronograma. Tal problema somado a erros 
de aproximação no cronograma fazem com que haja diferença de 0,08 centavos no valor total da 
planilha para mais. 
 
4 - ESCOLA  MUNICIPAL IVONE VIEIRA LIMA 
 
4.1. No item 9.0 da planilha orçamentária, o valor total do subitem (9.1.3) está incorreto quando 
multiplica-se o valor unitário pela quantidade, dando diferença de até 0,27 reais para menos. De tal 
forma que interfere no total do ítem 9.0 e por consequente no total do cronograma. Tal problema 
somado a erros de aproximação no cronograma fazem com que haja diferença quando somado o total 
com o total de BDI. 
 
O orgão poderia enviar a Planilha Orçamentaria e Cronograma corrigidos em arquivo excel? 
 
 



 RESPOSTAS 
 
1 - No que diz respeito ao valor das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI utilizado pela 
Administração Pública para obtenção do valor máximo da licitação, é o que consta na planilha 
orçamentária, ou seja, 20,80%. O modelo de composição disponibilizado deve ser utilizado apenas 
como base no que se refere ao formato para apresentação e cálculo, podendo ser desconsiderado o 
percentual nele discriminado. 
 
No entanto, destacamos que o valor utilizado pela Administração não objetiva ser um limitante à 
taxa a ser aplicada pela licitante em sua proposta de preços, a qual deve se limitar ao estabelecido 
no Acórdão 2622/2013 – Plenário do TCU. 
 
2 - 3 e 4 - Sobre os erros de aproximação: Considerando que os erros de aproximação das planilhas 
e cronogramas fornecidos pela Administração no Edital são meramente materiais, oriundos do 
programa utilizado para a elaboração dos arquivos, a empresa deverá considerar os valores já 
fornecidos para apresentação dos seus preços. Por oportuno, alertamos que os valores unitários 
não poderão ultrapassar aqueles constantes das planilhas fornecidas no Edital.  
 

 PERGUNTAS 
 

Solicitamos esclarecimentos referente ao Edital supracitado quanto ao item 9. DA QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA, mas especificamente ao subitem “9.1.2. A licitante deverá apresentar a sua estrutura 
organizacional, a infraestrutura que deseja disponibilizar em Salvador e a equipe mínima de 
profissionais permanentes na empresa a fim de atender às seguintes necessidades:”. 
 
Perguntamos: A estrutura organizacional a qual o subitem “9.1.2.”, se refere, será a apresentação dos 
subitens abaixo elencados?  
 

9.1.2.1.  É necessária a comprovação de que o LICITANTE possui em seu 

quadro permanente, profissional de nível superior, devidamente registrado 

no CREA e/ou CAU, constando de pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil e ou 

Arquiteto (Responsável Técnico). 

9.1.2.2. A LICITANTE deverá apresentar declaração formal e expressa, 

devidamente assinada por um de seus responsáveis, informando que dispõe 

de infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução 

de todos os serviços, compreendendo: instalações, pessoal técnico 

especializado e equipamentos necessários à execução do objeto deste 

certame.  

9.1.2.3. A LICITANTE deverá apresentar um termo de indicação do pessoal 

técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante, para 

fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão, a 

serviço da licitante, da fase de execução dos serviços. Este termo deverá ser 

firmado pelo representante da licitante com o ciente do profissional. 

 RESPOSTAS 

Acerca da estrutura organizacional solicitada no item 9.1.2 do Anexo 01 do Edital 
esclarecemos que o item é claro, ou seja, o licitante deverá apresentar a infraestrutura que 
deseja disponibilizar em Salvador, a equipe mínima de profissionais permanentes na 
empresa, além do quanto solicitado nos demais subitens do item 9 do Anexo 01 do Edital. 

 
 
 



 
 PERGUNTA 

 
É obrigatório o envio das COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS no momento da disputa (LICITAÇÃO)?? 
  
FAVOR VER ITENS : 
  
ITEM 8.3.1.2, PÁG. 5, DO EDITAL; 
  
ITEM 10.7, sub item, 10.7.3, PÁG. 23 DO EDITAL. 

 

 RESPOSTA:  

Apenas o licitante vencedor deverá apresentar a Planilha de Composição de Preços Unitários no 
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a partir da solicitação da COPEL, conforme itens 8.3.1.2 e 
11.1.15.12 do edital. 
 

Atenciosamente, 
 
 
Hilaise Santos do Carmo 
Presidente da COPEL 


