
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO PRODETUR SALVADOR 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

 

 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº:3682/OC-BR 

PROJETO: PRODETUR SALVADOR (BR-L1412) 

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (LPN) Nº 004/2019 
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANO-AMBIENTAL DA ORLA 

MARÍTIMA DE SALVADOR/BA – TRECHO STELLA MARIS, FLAMENGO E IPITANGA 

 
 
 

COMUNICADO Nº 12/2019 
 

Em observância ao quanto previsto na IAC 9.1 da Seção 1 – Instruções aos Concorrentes (IAC) 
do edital da Licitação Pública Nacional (LPN) em epígrafe, esclarecemos o questionamento 
apresentado por uma das empresas interessadas: 

 
Esclarecimento 01: Na Planilha Orçamentária- PSV Módulo Sanitário ANEXO 3, o item 

03.01.02, “Fabricação, Montagem e Desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 

4 utilizações. AF09/2017”, apresenta quantitativo de 5,77m² e valor unitário de R$90,63, e 

preço total (sem BDI) igual à R$297,79. Porém, ao multiplicar o valor unitário pela quantidade, 

o correto seria R$ 522,94. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta – O entendimento está correto. Houve erro na digitação do valor total, que foi 
corrigido na planilha orçamentária (Revisão 18) anexa ao presente. A correção não implicou em 
alteração da Planilha de Serviços – Modelo 12 do edital. 

 

Esclarecimento 02: Na Planilha Orçamentária - PSV Módulo Sanitário ANEXO 3 o item 

03.03.02.05 apresenta o mesmo problema. Apesentando R$752,80 como o valor total do item 

sem o BDI, porém, o produto de 50,12m² x R$ 25,21 = R$ 1263,53. O que interfere no valor 

total da planilha, que passa a ser R$ 138.213,33 (s/ BDI), ao invés de R$137.483,45. 

Resposta – Houve erro na digitação do valor total, que foi corrigido na planilha orçamentária 
(Revisão 18) anexa ao presente. O valor final do anexo 3 passa a ser R$ 138.219,33. A correção 
não implicou em alteração da Planilha de Serviços – Modelo 12 do edital. 

 

Esclarecimento 03: Na Planilha de Iluminação Pública - Anexo 5, fomos informados que o 

valor incidente de BDI foi 25%, e que deveríamos usar o valor 29,77%, que é o valor de BDI 

aplicado em todos os serviços deste certame. Porém, quando retiramos 25% de R$ 

3.597.656,26, o valor correto é R$ 2.698.242,20, e aplicando BDI de 29,77% nesse valor o total 

é R$ 3.501.508,90. O nosso entendimento está correto? 

Resposta – Não. Ao retirarmos o percentual de 25% sobre o valor total da planilha, temos que 
dividir o referido valor por 1,25. Seguindo o mesmo pensamento, para incidir o percentual 
correto (29,77%), deve-se multiplicar o resultado por 1,2977. O valor final encontrado será de 
R$ 3.734.942,83 conforme planilha orçamentária. 



 

Esclarecimento 04: Verificamos que na Planilha Orçamentária Geral o valor da Obra sem BDI 

de 29,77% está R$ 29.005.949,94, porém o valor correto não seria R$ 31.573.213,86. O nosso 

entendimento está correto? 

Resposta – Não. Com as devidas correções nos itens 03.01.02 e 03.03.02.05 da planilha do 
Anexo 3 (PSV Módulo Sanitário) e soma da célula k1245 da planilha geral, o valor da obra sem 
BDI passa a ser R$ 31.575.421,53. As correções não implicaram em alteração da Planilha de 
Serviços – Modelo 12 do edital. 

 

Esclarecimento 05: Na Planilha geral, o item 1.1.3 "PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO", o item de código 5213576 na base de dados SICRO tem como unidade de 
medida o "m²", e não "un". 

 
Resposta – Esse item refere-se a fornecimento de pequenas placas em aço moduladas com área 
total de 0,20 m2 por unidade de placa. Foi considerado o custo por m2 constante na tabela 
SICRO para a composição do preço final por unidade. O item será medido por unidade de placa. 

 

Esclarecimento 06: A planilha orçamentária geral apresenta como data base do orçamento 
SINAPI DEZEMBRO/2018. Porém, verificamos que os preços dos serviços e a planilha SINAPI 
disponibilizada é de JULHO/2018. Como proceder? 

 
Resposta – A planilha SINAPI dez 2018 foi utilizada como referencial para a referida planilha 
orçamentária. A planilha anexada na aba SINAPI DEZ 2018 estava constando no seu cabeçalho a 
informação equivocada de 07/2018 como data de preço. A versão planilha orçamentária 
(Revisão 18) anexa a presenta consta a correção. 

 

Esclarecimento 07: No Cronograma Físico Financeiro, o item 6. ao invés de "Demolições e 
Remoções", não seria "Iluminação Pública"? 

 
Resposta – No cronograma físico-financeiro o item 6 refere-se a “Iluminação Pública”. Está 
correto. 

 
Esclarecimento 08: No Cronograma Físico Financeiro, item 7, Paisagismo e Irrigação, o valor 
correto do item não seria 4.949.943,93, ao invés de 1.618.405,51? 

 
Resposta – O cronograma físico-financeiro foi corrigido na planilha orçamentária (Revisão 18) 
anexa ao presente para um melhor entendimento, na planilha resumo foi incluindo o item 8, 
Irrigação e alterando o item 7 para apenas itens de paisagismo, conforme planilha geral. 
Também alteramos a discriminação do item 7.0 da planilha geral para Paisagismo. 

 

Os arquivos relativos a esse comunicado poderão ser acessados no link abaixo: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18KoJiiGJTPnCEOl4q9IuozblqxmekKmz 

 

CEL - Comissão Especial de Licitações 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18KoJiiGJTPnCEOl4q9IuozblqxmekKmz

