Salvador, 06 de junho de 2018
ASSUNTO: Concorrência n 002/2018/SEMOP/LIMPURB
Objeto: prestação dos SERVIÇOS de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos, subdividido em 03 (três) LOTES, conforme
especificações contidas no Termo de Referência – AnexoI deste Edital

Resposta a Pedido de Esclarecimentos
INTERESSADO :

REVITA ENGENHARIA S/A

Prezados Senhores:

Em atendimento a vossa consulta, referente ao edital da licitação, acima, em
epigrafe, esclarecemos:

Quesito 1:
Item 8.2. do TR – Coleta e Transporte à Disposição Final de Resíduos Sólidos
Domiciliares – RSD.

R. Os veículos coletores que não são “zero” km poderão ser utilizados
provisoriamente para a prestação dos serviços, por um período máximo de 60
(sessenta) dias, devendo estar disponíveis para uso imediato, com os
equipamentos devidamente instalados nos chassis e os conjuntos em boas
condições de operação, atendendo o quantitativo mínimo e especificações
técnicas estabelecidas.

Quesito 2:
Item 8.9. do TR - Varrição Manual de Logradouros Públicos

RESPOSTA. Não está correto vosso entendimento. O TR deixa claro que a produtividade
máxima do varredor é de 2,90 km/dia.

Quesito 3:
Item 12.6.2.1 do Edital – Despesas Indiretas

RESPOSTA: Todo e qualquer causa superveniente e não prevista é suportada pela dotação
orçamentária desde que devidamente justificada e comprovada.
A lei de licitações em seu artigos 57, 58 e 65, sustentam respectivamente, a possibilidade de
prorrogação do contrato e o ressarcimento das despesas não previstas baseadas na
impossibilidade de projeção ou por conta de eventos incertos e não sabidos, devendo ajustar
o valor para manter o equilibrio economico do contrato.
Assim sendo, temos que:
A) Caso ocorram as demissões no fim do contrato, tais valores deverão ser demonstrados,
juntando cópia das rescisões e avisos prévios antes do término contratual, cujos valores, por
serem conhecidos, devem estar contemplados no custo do contrato;
B) A dotação orçamentária será a mesma durante todo o contrato;

C) Somente fatos incertos e não sabidos, a exemplo de acidentes, danos,alterações
contratuais etc, é que poderão ser ressarcidos desde que devidamente fundamentados.

Elna Amorim
Presidente da Comissão Especial de Licitação

