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• Resposta de Questionamentos - Concorrência Pública Nº 003/2017 

Cosel-Infra.



 
   ESTADO DA BAHIA 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
   SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
   COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - INFRA 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

REFERENTE A CONCORRENCIA 003/2017 – COSEL-INFRA 
 
 
Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza urbana no 
Munícipio de Simões Filho – BA, conforme especificações e quantitativos estimados constantes no 
Edital e em seus anexos. 
 
 
Prezados Licitantes: 
 
 
Em resposta a questionamentos de licitantes em relação a Licitação em epigrafe deixamos 
claro: 
 

Pergunta 01 - O item 4.2 do edital, determina que a visita é obrigatória e não designa qual 
o cargo ou função do representante da licitante, durante a visita. Já o item 7.1.3.11 determina que 
a visita seja feita pelo responsável técnico  da licitante. Isto posto, solicitamos que informem se a 
vista deverá ser feita pelo responsável técnico da empresa ou por membro da sua equipe técnica 
(engenheiro) que não seja responsável técnico?  

Em resposta a Comissão esclarece que a visita técnica poderá ser realizada por qualquer 
membro da equipe técnica da licitante, a ainda neste momento abri para as empresas 
apresentarem Declaração Formal de Conhecimento do Local da execução dos serviços. 

Pergunta 02 - O item 7.1.3.5.1- Solicitamos que informem se esta declaração será 
elaborada pela empresa ou pela SEINFRA no dia da visita ao local da obra. 

Em resposta a Comissão esclarece a Licitante atente para a data da Declaração de acordo 
com o Edital e que a mesma deverá ser elaborada pela empresa.  

Pergunta 03 - O item 7.1.3.2 pede atestado de aptidão e com quantitativos, solicitamos 
que confirme se estes atestados podem ser apresentados pelos dos responsável técnico, visto que 
os atestados de capacidade técnica (responsável técnico) não se exige quantidades e ainda se 
nestes casos se a quantidade for inferior a exigida, qual será o procedimento da COPEL. 

A Comissão analisará conforme Edital.  

Pergunta 04 - Neste mesmo item (7.1.3.5.1) pedem atestado em nome do responsável 
técnico, perguntamos se a licitante tiver mais de um responsável técnico, como será o procedimento 
quanto as quantidades, será somada a quantidade de cada atestado apresentado? 

A Comissão analisará conforme Edital.   

Pergunta 05 - De acordo com subitem 14.10 do edital supramencionado e solicitar os 
devidos esclarecimentos. No anexo IV - TERMO DE REFENCIA, página 49, item 16- Quantitativo 
mínimo da frota, no item 09, 12 caixas estacionárias. Sendo assim perguntamos; Qual deverá ser a 
capacidade mínima das caixas estacionárias mencionadas? 

 
Em resposta a Comissão esclarece que as caixas estacionárias deverão ter uma 
capacidade mínima de 5m3; 
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Pergunta 06- Agora na página 50. Anexo V- MEMORIOAL DESCRITIVO, no item Serviços 
de coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Varrição com Monitoramento do 2º 
parágrafo, consta: “ Os serviços deverão ser realizados nos períodos diurno e noturno. Sendo 
utilizados em sua execução os veículos coletores compactadores... Já no 6º parágrafo consta. Os 
serviços deverão ser executados nos períodos diurnos ou noturno, observando-se os veículos e 
equipamentos descritos no item 6 do projeto. 

Diante do exposto perguntamos: 

a) A coleta deverá ser realizada no turno noturno? Caso positivo, qual o horário de inicios 
dos turnos (diurnos e noturnos)?  

Diurno ou noturno ou diurno e noturno, contanto que a empresa licitante demonstre que 
atenderá a quantidade estabelecida em planilha de quantidades fornecida pela prefeitura na 
página 18 e atendimento de todos os logradouros fornecidos no anexo II com o comprimento 
de vias. 

 
b) Qual a quantidade efetiva de equipes (caminhão, motorista e coletores)? 

 
Em resposta a Comissão esclarece que a quantidade necessária para atendimento a 
demanda de serviços de acordo com a planilha de quantidades fornecida pela prefeitura 
municipal na página 18 do Edital, observando a quantidade mínima estabelecida.  

              Pergunta 07 - Continuando no anexo V, na página 51, no item resíduos sólidos 
Classificados com Entulho e Diversificados, no 2ºparágrafo, consta; “Os serviços deverão ser 
executados no ´período diurno e noturno, na área urbana do município, nos locais indicados pela 
contratante. Já na pagina 55, item 6- DOS EQUIPAMENTOS, no subitem 6.2.2, consta Coleta de 
Entulho: 02 (duas) retroescavadeira sobre pneus e 08 (oito) caminhões Basculantes de no mínimo 
5 (cinco) m³” 
 
Perguntamos: 
 

a) Qual o horário de inicio dos turnos (diurnos e noturno)? 
 
A empresa definirá o início dos turnos de trabalho que deverá constar em sua metodologia 
de trabalho. 
 

b) Além dos motoristas e operadores de retroescavadeiras deverão ser considerados 
ajudantes para cada caminhão basculante? 
 
Ficará a cargo da empresa contratada a definição conforme evidenciado no Memorial 
descritivo e quantitativo presente no Edital em seu item 7 – DO PESSOAL. 
 

c) Caso positivo da alínea anterior, quantos ajudantes por caminhão? 
 
Ficará a cargo da empresa contratada a definição conforme evidenciado no Memorial 
descritivo e quantitativo presente no Edital em seu item 7 – DO PESSOAL. 
 

d) Qual a quantidade eletiva de equipes para cada um dos turnos (diurnos e noturno)? 
 
Diurno ou noturno ou diurno e noturno, contanto que a empresa licitante demonstre que 
atenderá a quantidade estabelecida em planilha de quantidades fornecida pela prefeitura 
na página 18 e atendimento de todos os logradouros fornecidos no anexo II com o 
comprimento de vias. Ficará a cargo da empresa contratada a definição conforme 
evidenciado no Memorial descritivo e quantitativo presente no Edital em seu item 7 – DO 
PESSOAL. 
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e) Qual a composição de cada uma das equipes? 

 
O serviço de coleta te entulho está parametrizado com a unidade de ton e o licitante deverá 
utilizar o Termo de Referência e o Memorial Descritivo e Quantitativo para definir a equipe 
necessária para atendimento da demanda estabelecida na planilha de quantidades 
fornecida na página 18 do referido Edital. 

                   
             Pergunta 08 - Ainda no anexo V, página 53, no item Varrição Manual de Vias e Logradouros  
Públicos, no 2º parágrafo, consta “A operação da varrição manual será executada por varredores 
municiados de carrinho de mão, vassoura, pá, sacho e sacos plásticos, os quais devem ser 
colocados em pontos estratégicos para serem posteriormente coletados”. 
Já na pagina 55, item 6- DOS EQUIPAMENTOS, no subitem, 6.2.5, consta: Varrição Manual 80 
(oitenta) carrinhos ( lutoca res) em PEAD, dois rodízios e capacidade para 100 litros ( cem litros)”. 
Sendo assim perguntamos:  

a) Para a varrição manual deverá ser considerado a quantidade de 1 ou 2 varredores por 
lutocar? 
 
1 Varredor por carrinho lutocar 
 

b) Qual será o critério de medição do serviço de varrição, km/sarjeta ou km/eixo de via? 
 
Km / sarjeta 
 

              Pergunta 09 – No anexo V, pagina 54, no item Considerações Gerais, consta. “Os serviços 
de capinação química deverão obedecer as normas ambientais e sanitárias vigentes que 
regulamentam a utilização de produtos químicos”. 

a) Está correto o entendimento que o serviço de capinação química mencionado a cima deverá 
ser desconsiderado, uma vez que somente a capina manual e mecanizada constam na 
planilha orçamentária? 
 
Entendimento correto. 
 

b) Caso negativo da alínea anterior, em qual item da planilha orçamentária tal serviço era 
enumerado? 
 
Não se aplica, o entendimento está correto. 
 

 
c) Qual a estrutura mínima necessária para o atendimento ao serviço de capina química? 

 
Não se aplica, o entendimento está correto. 
 

        
              Pergunta 10 – Continuando no anexo V, página 55, item 6 – DOS EQUIPAMENTOS, no 
subitem 6.2.1 consta. Coleta domiciliar. 06 (seis) caminhões coletores compactadores com 
capacidade de 15m³, todos até 02 (dois) anos de uso. 01 Caminhão Poliguindaste  duplo” 
Perguntas:  

a) Além do motorista, deverá ser considerado ajudante para o caminhão poliguindaste? 
 
Ficará a cargo da empresa contratada a definição conforme evidenciado no Memorial 
descritivo e quantitativo presente no Edital em seu item 7 – DO PESSOAL, desde que 
atenda a demanda estabelecida na planilha de quantidades fornecida pela Prefeitura 
Municipal, presente no Edital. 
 

b) Esse caminhão também trabalhará no turno noturno? 
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Diurno ou noturno ou diurno e noturno, contanto que a empresa licitante demonstre que 
atenderá a quantidade estabelecida em planilha de quantidades fornecida pela prefeitura 
na página 18 e atendimento de todos os logradouros fornecidos no anexo II com o 
comprimento de vias. Ficará a cargo da empresa contratada a definição conforme 
evidenciado no Memorial descritivo e quantitativo presente no Edital em seu item 7 – DO 
PESSOAL. 
 

c) Caso positivo da alínea anterior, qual a quantidade afetiva de equipes em cada um dos 
turnos (diurno e noturno)? 
 
Ficará a cargo da empresa contratada a definição conforme evidenciado no Memorial 
descritivo e quantitativo presente no Edital em seu item 7 – DO PESSOAL, desde que 
atenda a demanda estabelecida na planilha de quantidades fornecida pela Prefeitura 
Municipal, presente no Edital. 
 

d) Qual a composição de cada uma dessas equipes?  
 
O licitante deverá utilizar o Termo de Referência e o Memorial Descritivo e Quantitativo para 
definir a equipe necessária para atendimento da demanda estabelecida na planilha de 
quantidades fornecida na página 18 do referido Edital. 
 

             Pergunta 11 - Ainda no anexo V, no item 6 pagina 55, subitem 6.2.4, consta: Coleta de 
resíduos de Poda, Capinação e Roçagens, 01 (um) Caminhão equipado com carroceria de madeira 
alongada”. 

Diante do exposto perguntamos: 
a) Em qual item da planilha orçamentária o mencionado no subitem 6.2.4 em questão será 

remunerado? 
 

Equipe padrão item 4 da planilha de quantidades; 
 

b) Além do motorista, deverão ser considerados ajudantes para caminhão?  
 

Ficará a cargo da empresa contratada a definição conforme evidenciado no Memorial 
descritivo e quantitativo presente no Edital em seu item 7 – DO PESSOAL, desde que 
atenda a demanda estabelecida na planilha de quantidades fornecida pela Prefeitura 
Municipal, presente no Edital. 
 

 
c) Caso positivo, quantos ajudantes por caminhão? 

 
Ficará a cargo da empresa contratada a definição conforme evidenciado no Memorial 
descritivo e quantitativo presente no Edital em seu item 7 – DO PESSOAL, desde que 
atenda a demanda estabelecida na planilha de quantidades fornecida pela Prefeitura 
Municipal, presente no Edital. 

  

             Pergunta 12- No anexo V pagina 55, item 6- DOS EQUIPAMENTOS ,no subitem 6.2.11, 
consta” limpeza de feiras: 01 (um) caminhão Pipa”. 

Perguntamos: 
a) Qual a capacidade volumétrica mínima deverá ser considerada para o caminhão 

pipa? 
 

A quantidade mínima a ser considerada será de 6.000 litros, sendo que é de 
responsabilidade da empresa contratada o atendimento da demanda estabelecida na 
quantidade de serviços da planilha de quantidades da página 18 do referido Edital. 
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b) Além do motorista, qual a estrutura mínima necessária para atendimento ao serviço 
mencionado acima? 
 

Ficará a cargo da empresa contratada a definição conforme evidenciado no Memorial 
descritivo e quantitativo presente no Edital em seu item 7 – DO PESSOAL, desde que 
atenda a demanda estabelecida na planilha de quantidades fornecida pela Prefeitura 
Municipal, presente no Edital. 

 

            Pergunta 13 - Continuando no Anexo V, página 55, item 6 - DOS EQIPAMENTOS, no 
subitem 6 .2.7. Consta “serviços de Drenagem e Bocas de Lobo 01 (um) caminhão tipo VacAll” 

Perguntamos: 

a) Qual a capacidade volumétrica mínima deverá ser considerada para o caminhão? 
 

A capacidade volumétrica mínima do equipamento deverá atender a demanda municipal, 
sendo que a licitante deverá efetuar a visita técnica e estimar a capacidade necessária para 
atender a demanda dos serviços previsto estimativamente na planilha de quantidades. 

 
b) Além do motorista, qual a estrutura mínima necessária para atendimento ao serviço 

mencionado acima? 
 

Ficará a cargo da empresa contratada a definição conforme evidenciado no Memorial 
descritivo e quantitativo presente no Edital em seu item 7 – DO PESSOAL, desde que 
atenda a demanda estabelecida na planilha de quantidades fornecida pela Prefeitura 
Municipal, presente no Edital. 

            Pergunta 14 - Qual a estrutura mínima ( mão de obra e equipamentos) necessária para 
atendimento ao serviço de capinação mecanizada ( item 6 da Planilha Orçamentaria) 

Ficará a cargo da empresa contratada a definição conforme evidenciado no Memorial 
descritivo e quantitativo presente no Edital em seu item 6 – EQUIPAMENTOS E Item 7 – 
DO PESSOAL, desde que atenda a demanda estabelecida na planilha de quantidades 
fornecida pela Prefeitura Municipal, presente no Edital. A licitante deverá efetuar a visita 
técnica de modo que possa confirmar as quantidades estimativas estabelecidas em edital e 
apresentar a sua proposta. 

             Pergunta 15 – Qual o sindicato/convenção coletiva que representa as categorias dos 
funcionários pertinente as funções dos presentes serviços? 

Ficará a cargo da empresa contratada a definição conforme evidenciado no Memorial 
descritivo e quantitativo presente no Edital em seu item 7 – DO PESSOAL, desde que 
atenda a demanda estabelecida na planilha de quantidades fornecida pela Prefeitura 
Municipal, presente no Edital. O licitante deverá efetuar a visita técnica para confirmar as 
quantidades estimativas estabelecidas na planilha de quantidades. 

              Pergunta 16 – Qual o atual ISS do município de Simões Filho/BA, pertinente aos serviços 
a serem prestados? 

O atual ISS no Município de Simões Filho é de 5% 
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              Pergunta 17 - No que se refere à composição dos TRIBUTOS, perguntamos: Esta 
Administração adere ao quanto determinado pelo ACORDÃO 950/2007 Plenário do Tribunal de 
Contas da União – TCU? 

No que se refere a composição de tributos e sua aderência: Sim, assim como aos Acordãos 
2622/2013 e 325/07 e 2369/11 

 

              Pergunta 18 - A Cláusula Quadragésima Terceira – ENCARGOS SOCIAIS da Convenção 
Coletiva de Trabalho do SEAC / SINDILIMP 2016/2016 diz: “Visando assegurar a exeqüibilidade 
dos participantes dos contratos prestados pelas empresas e concomitante adimplências aos 
Encargos Sociais e Trabalhistas, ficam obrigadas as empresas assistidas por esta Convenção 
Coletiva de Trabalho a praticarem nas suas Planilhas de Formação de Preços, percentual mínimo 
de Encargos Sociais e Trabalhistas de 83,49 % (Oitenta e três vírgula quarenta e nove por cento), 
conforme anexo II, parte integrante desta Convenção Coletiva de Trabalho.” 

Pergunta-se: 
a) Para efeito de participação nesta Concorrência, os Encargos Sociais para composição das 

planilhas de preços deverão obedecer a Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2016 SEAC 
/ SINDILIMP – BA? 
 
No que se refere a Encargos sociais: A licitante deverá considerar o Sindicato que melhor 
atender aos critérios do licitante pois existem vários sindicatos na região que atendem ao 
setor de limpeza urbana a exemplo do SINDILIMP 

 
 

b) As empresas que apresentam Encargos Sociais divergentes em suas planilhas serão 
desclassificadas? 

       Não 
 

Pergunta 19 - O item 7.1.3.7 do edital e suas disposições configuram modalidade de licitação 
“melhor técnica” e ou “técnica e preço” conforme Art. 46 da Lei 8.666/93, in verbis: “Art. 46. Os tipos 
de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço” serão utilizadas exclusivamente para serviços de 
natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, 
fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para 
a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o 
disposto § 4º do artigo anterior.” 

Nas licitações do tipo “melhor técnica” será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado 
no instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a Administração se propõe a pagar: 
“I – serão abertos os envelope contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes 
previamente qualificados e feita então a avaliação e classificação destas propostas de acordo com 
os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no 
instrumento convocatório e que consideram a capacitação e a experiência do proponente, a 
qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos 
matérias a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem 
mobilizadas para a sua execução” {...}; 
Pergunta-se: 
Essa licitação está definida no preâmbulo do edital que sua modalidade é “Concorrência Pública, 
tipo menor preço”, não deveria ser a modalidade “técnica e preço”? 

No que se refere ao item 7.1.3.7 do Edital: 
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Não. A modalidade estabelecida no Edital está correta, haja vista que a modalidade de 
(técnica e preço) seria utilizada exclusivamente para os serviços de natureza 
predominantemente intelectual, o que não é o caso da presente licitação, em especial na 
laboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia 
consultiva em geral, o que também não é o caso do presente processo licitatório,  assim 
como também não é o caso de estudos técnicos preliminares ou ainda projetos básicos e 
executivos. Assim, o estabelecimento da licitação do tipo (menor preço) está bem 
selecionado para o presente certame. 

 

Pergunta 20 – Como eu posso fazer para agendar a visita técnica? 

A empresa poderá realizar a visita técnica ou emitir declaração. 

Pergunta 21 – A visita técnica deverá ser realizada pelo RT? No anexo o atestado de visita será 
assinado pelo representante da empresa? É uma declaração facultativa? 

Sim 

Pergunta 22 – No item 7.1.3.11 o edital fala sobre o registro no Crea do profissional ou a empresa, 
e também que os atestados deverão ser apresentados ou em nome do RT ou da empresa? 

Favor atentar para as exigências do Edital. 

Pergunta 23 – Solicitamos a expedição da Declaração prevista nos Subitens 7.7.3.5 e 7.1.3.5.1: As 
quais expressam respectivamente: “Declaração de que o licitante tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições do local da obra/serviço para o perfeito cumprimento 
das obrigações da licitante;” e “ A declaração acima disposta deverá ser expedida em nome 
do Responsável Técnico da empresa, até 01 (um0 dia útil antes da licitação, não sendo aceitas 
alegações posteriores de desconhecimento das condições necessários à prestação dos 
serviços”. 

Em resposta, a Comissão esclarece que não existe no Edital o item 7.7.3.5, e em relação 
ao item 7.1.3.5.1 esta declaração deverá ser elaborada pelo licitante de acordo com o Edital. 

A Comissão de Licitação deixa claro que a visita técnica poderá ser substituída por 
declaração do licitante que tem conhecimento dos locais aonde serão executados os 
serviços e que este conhecimento é suficiente para a elaboração da sua proposta e 
execução do contrato, caso a licitante venha a ser a vencedora do certame licitatório. 

         
  

 

Atenciosamente, 

 
 
Isacarla dos Santos Silva 
Presidente da Comissão Setorial de Licitação - INFRA 
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