
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 

 

Salvador, 25 de maio de 2018 

 

Senhores Interessados, 

 

Informamos a seguir os questionamentos de interessados no certame e das respostas 

do setor técnico competente da SMED, acerca dos RDC's 003/2018, 007/2018, 

008/2018 e 009/2018. 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS SOBRE OS REGIMES DIFERENCIADOS DE 

CONTRATAÇÃO – RDC  

 

 

 PERGUNTA – RDC PRESENCIAL Nº 003/2018  

Realizado o levantamento quantitativo dos serviços da obra foi detectado que houve 

um equívoco na planilha orçamentária (Anexo I.3) no quantitativo do item 4.38 “lastro 

de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante – lançamento e 

adensamento”. A quantidade da planilha licitada é de 837,96 m², e o nosso 

levantamento é de 183,30 m², ou seja, muito menor que a quantidade licitada. Por se 

tratar de um item de relevância expressiva está correto acreditar que ocorrerá a 

correção da planilha por esta comissão?  

 

 RESPOSTA  

Sim, conforme a correção a seguir: 

 

IDENTIFICAÇÃO 
DO RDC 

IDENTIFICAÇÃO DO ITEM DA PLANILHA ONDE SE LÊ LEIA-SE 

RDCs nº 003/2018 
4.38 - Lastro de concreto, preparo mecânico, 

incluso aditivo impermeabilizante - 
lançamento e adensamento. 

837,96 83,8 

 



 PERGUNTA – RDC PRESENCIAL Nº 007/2018 

Realizado levantamento quantitativo dos serviços da obra foi detectado que houve um 

equívoco na planilha orçamentária (Anexo I.3) no quantitativo do item 4.10.7.1.1 

“lastro de concreto simples de traço 1:4:8, espessura 10 cm, preparo mecânico, incluso 

aditivo impermeabilizante”. A quantidade da planilha licitada é de 1.251,88 m³, e o 

nosso levantamento é de 460,89 m³, ou seja, muito menor que a quantidade licitada. 

Por se tratar de um item de relevância expressiva está correto acreditar que ocorrerá a 

correção da planilha por esta comissão?  

 

 REPOSTA  

Sim, conforme correção a seguir: 

 

IDENTIFICAÇÃO 
DO RDC 

IDENTIFICAÇÃO DO ITEM DA PLANILHA ONDE SE LÊ LEIA-SE 

RDCs nº 007/2018 
4.10.7.1.1 - Lastro de concreto simples de traço 

1:4:8, espessura 10 cm, preparo mecânico, 
incluso aditivo impermeabilizante 

1.251,88 125,19 

 

 PERGUNTA – RDC PRESENCIAL Nº 008/2018 

Realizado levantamento quantitativo dos serviços da obra foi detectado que houve um 

equívoco na planilha orçamentária (Anexo I.3) no quantitativo do item 4.38 “lastro de 

concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante – lançamento e 

adensamento”. A quantidade da planilha licitada é de 837,96 m³, e o nosso 

levantamento é de 183,30 m³, ou seja, muito menor que a quantidade licitada. Por se 

tratar de um item de relevância expressiva está correto acreditar que ocorrerá a 

correção da planilha por esta comissão?  

 

 RESPOSTA  

Sim, conforme correção a seguir: 

 

IDENTIFICAÇÃO 
DO RDC 

IDENTIFICAÇÃO DO ITEM DA PLANILHA ONDE SE LÊ LEIA-SE 

RDCs nº 008/2018 
4.38 - Lastro de concreto, preparo mecânico, 

incluso aditivo impermeabilizante - 
lançamento e adensamento. 

837,96 83,8 

 

 PERGUNTA – RDC PRESENCIAL Nº 009/2018 

Realizado levantamento quantitativo dos serviços da obra foi detectado que houve um 

equívoco na planilha orçamentária (Anexo I.3) no quantitativo do item 4.10.7.1.1 



“lastro de concreto simples de traço 1:4:8, espessura 10 cm, preparo mecânico, incluso 

aditivo impermeabilizante”. A quantidade da planilha licitada é de 1.251,88 m³, e o 

nosso levantamento é de 460,89 m³, ou seja, muito menor que a quantidade licitada. 

Por se tratar de um item de relevância expressiva está correto acreditar que ocorrerá a 

correção da planilha por esta comissão?  

 

 RESPOSTA  

Sim, conforme correção a seguir: 

 

IDENTIFICAÇÃO 
DO RDC 

IDENTIFICAÇÃO DO ITEM DA PLANILHA ONDE SE LÊ LEIA-SE 

RDCs nº 009/2018 
4.10.7.1.1- Lastro de concreto simples de 

traço 1:4:8, espessura 10 cm, preparo 
mecânico, incluso aditivo impermeabilizante 

1.251,88 125,19 

 


