
 

   
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 
REPRESENTAÇÃO NO BRASIL 
  
 
 

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (LPN) Nº 004/2019 
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
REQUALIFICAÇÃO URBANO-AMBIENTAL DA ORLA MARÍTIMA DE SALVADOR/BA – TRECHO 

STELLA MARIS, FLAMENGO E IPITANGA. 
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PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – PRODETUR SALVADOR 

 
 
 
 
 
 

 
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID 

 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº 3682/OC-BR 

 



Seção 2 – Dados da Licitação (DDL) 

 
 
Em observância ao quanto determinado no item 7.1 da Seção 1 – Instrução aos Concorrentes 
(IAC) da LPN nº 004/2019, encaminhamos modificação, por meio do presente adendo, referente 
aos seguintes itens, permanecendo os demais itens inalterados: 
 

SEÇÃO 2 – DADOS DA LICITAÇÃO (DDL) 
 
As disposições a seguir modificam ou complementam as cláusulas correspondentes da Seção 1 – 
Instruções aos Concorrentes (IAC): 
 

Cláusula 
das IAC 

Complemento ou Modificação 

4.5(e). 
 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 

Somente aplicável para o caso dos Licitantes que apresentarem resultado inferior 
ou igual a 1(um) no item 4.5 (d) Índices de Liquidez. Para esses Licitantes deverá ser 
apresentado Patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação.  

 
O Valor estimado da contratação é de R$41.486.874,17 (quarenta e um milhões 
quatrocentos e oitenta e seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e dezessete 
centavos), conforme orçamento base contido na Seção 10 do edital. 
 

23.1 ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PELO CONTRATANTE 
  
A sessão pública de abertura será realizada as 10:00 h. do dia 07/01/2020 na sede 
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador, situada à Rua Argentina, 
nº341, Comércio - Salvador - Bahia – Brasil –/UCP PRODETUR SALVADOR. 
 



Seção 6 – Requisitos das Obras 

 

SEÇÃO 10 – ORÇAMENTO BASE 
 
O orçamento encontra-se no link 
https://drive.google.com/open?id=18KoJiiGJTPnCEOl4q9IuozblqxmekKmz (ORÇAMENTO GERAL 
STELLA MARIS - REV 19), incluindo as composições de preços unitários do orçamento, cuja data 
base foi a Tabela SINAPI, para a Bahia, mês de dezembro de 2018, considerando a desoneração de 
mão-de-obra na folha de pagamento, e estão todas anexadas ao link, parte integrante deste 
Edital. 
 
Para insumos de cunho específicos e ausentes nos sistemas referenciais de custos foram 
realizadas as cotações de mercado. Sobre os custos unitários foram aplicadas as taxas de 
Bonificação e Despesas Indiretas – BDI, cujos valores informados e adotados pela Prefeitura 
Municipal de Salvador, conforme BDI aplicado sobre serviços, e sobre os equipamentos. Essa 
composição está detalhada no arquivo ORÇAMENTO GERAL STELLA MARIS - REV 19. 
 
Os custos dos serviços de controle ambiental necessários estão embutidos nos preços dos itens da 
Planilha de Quantidades.  
 
Os itens de serviço com mesma descrição deverão ter o mesmo preço unitário. Em caso de 
divergência a planilha será corrigida e prevalecerá o menor valor unitário indicado para o serviço. 
 
A empresa contratada deverá elaborar o Desenho como construído (As built) durante a execução 
das obras, conforme as Especificações Técnicas. 
 

https://drive.google.com/open?id=18KoJiiGJTPnCEOl4q9IuozblqxmekKmz

