
 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – COSEL/SEMOP 

QUESTIONAMENTO N.º 005/2021  

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para construção de 1.125 (um mil cento e vinte e 
cinco) gavetas funerárias nos Cemitério Municipal de Plataforma de Salvador, 
conforme especificações e quantificações constantes do projeto básico - anexo I do 
presente edital. 

Respondendo a solicitação de empresa interessada em participar da Tomada de Preços n.º 
001/2021, conforme abaixo: 

QUESTIONAMENTO - 1: 
 

Os velórios serão interrompidos durante o período das obras? O local será isolado durante o 
período de execução da obra das gavetas? 

RESPOSTA: Os sepultamentos não serão interrompidos e existe na planilha de preços o item 
2.8 de Tapume para isolamento que se faça necessário e a critério da fiscalização. 

QUESTIONAMENTO - 2:  

Será disponibilizado um acesso adequado para a entrada de materiais? Se sim, favor indicar 
claramente por onde será. 
 
RESPOSTA: O acesso da obra será feito pelo portão lateral chamado acesso de serviço  (Vide 
Planta 01- A3 - GAVETAS PLATAFORMA - PL. DEMOLIÇÃO ). 
 
QUESTIONAMENTO - 3:  

A planta - 01/03/2021 -ARQUIVO 02-A2 GAVETAS – não está disponível para download. 
Quando acessada, apresenta erro. Favor disponibilizar. 
 

Favor disponibilizar também as plantas em formato dwg, no site tem apenas em formato pdf. 
 
RESPOSTA: A planta 01/03/2021 ARQUIVO 02-A2 GAVETAS encontra-se disponível no site: 
www.compras.salvador.ba.gov.br e testada para download.  
 
No que tange as plantas em PDF contém todas as informações necessárias para elaboração 
do orçamento. 
 
QUESTIONAMENTO - 4: 
 

Não foram disponibilizadas as plantas estruturais, memórias de cálculo e/ou curva abc. Favor 
disponibilizar as tanto as plantas estruturais, memórias de cálculo quanto a curva abc. 
 
RESPOSTA: Atendendo ao disposto nos § 1o  e 2º do Art. 7º da Lei 8666, foram fornecidos 
todos os projetos, peças gráficas e planilhas necessárias para a formação de preços por parte 
dos licitantes. 
 
QUESTIONAMENTO - 5: 
 

Na planilha são utilizados dois bancos de dados (SINAPI E ORSE) no entanto só é 
disponibilizada informações sobre o SINAPI. Favor informar a data base e o detalhamento dos 
encargos sociais referentes ao ORSE. 



 
RESPOSTA: Conforme a DATA Base do ORSE – Novembro de 2020   
 
QUESTIONAMENTO - 6: 
 
Na lei 8666/93, no art. 7 temos: “ § 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando: 
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório; 
 
II - existir orçamento 
detalhado em planilhas que expressem a composição 
de todos os seus custos unitários; 
Não vi no edital a solicitação a respeito da exigência da apresentação das composições 
unitárias. Solicito posicionamento desta comissão. 
 

RESPOSTA: O Edital , em seu  ANEXO l - MEMORIAL DESCRITIVO, traz a seguinte redação 
do item  3 – Prazos e Preços: 

À Proposta comercial deverão ser anexados para análise a composição dos preços unitários e 
do Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), cujo percentual máximo será de 25,00% (vinte e 
cinco por cento), conforme Acórdão no . 2622/2013 do Tribunal de Contas da União, que define 
faixas aceitáveis para valores de taxas de BDI, que deverão obrigatoriamente constituir parte 
integrante da mesma 

 

Salvador, 10 de março de 2021. 

 

Tiago Garcez dos Reis 
Comissão Setorial de Licitação – COSEL/SEMOP 
 


