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CONCORRÊNCIA nº  003/2019 – R e e d i ç ã o 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e 

revitalização de obras em praças e equipamentos públicos no Município de Camaçari (lote I – Sede /  lote II 

– Sede e Lote III – Orla) - (conforme projeto e demais peças que compõem o Edital) 

 

PROJETO   BÁSICO  (Disponibilizado no Portal de Compras do Municipio) 

 

EXIGÊNCIA(S) PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  -  página 66  do  Projeto Básico 

TORNAR  SEM  EFEITO  ESTA  EXIGÊNCIA - (excluir  das  exigências  para  fins  de  Habilitação) 

f) Apresentar Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de 

Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução 

Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, e legislação correlatas. 

f.1) Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o 

documento comprobatório ou declaração legal. 

======================================================================== 

ERRATA  DESTAS  EXIGÊNCIAS – (Da Visita  Técnica - constante do Projeto 

Texto equivocado: 

Atestado de visita ao local dos serviços, expedido pela Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, em nome do 

representante legal da empresa licitante expedido em até 03 (três) dias úteis antes da licitação, certificando que a 

empresa licitante realizou a Visita Técnica aos locais dos serviços, para tomar conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações desta licitação, para todos os efeitos legais do processo 

licitatório. 

A Visita Técnica deverá ser agendada com antecedência com a Diretoria de Manutenção de Equipamentos e Prédios 

Públicos da Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, localizada na Avenida Jorge Amado, 950, ou pelo telefone (71) 

3644-9706. (Falar com Sr Ivan Vilas Boas). 

 

Redação  Correta: que passa  a  ser 

(facultativo / opcional), Atestado de visita ao local dos serviços expedido pela Secretaria de Infraestrutura – 

SEINFRA, em nome do representante legal da empresa licitante expedido até a véspera da abertura do certame, 

certificando que a empresa licitante realizou a Visita Técnica aos locais dos serviços, para tomar conhecimento de 

todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações desta licitação, para todos os efeitos 

legais do processo licitatório.=================================================================== 

Se o licitante optar por realizar a Visita Técnica deverá  ser  agendada com antecedência com a Diretoria de 

Manutenção de Equipamentos e Prédios Públicos da Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, localizada na Avenida 

Jorge Amado, 950, ou pelo telefone (71) 3644-9706. (Falar com Sr Ivan Vilas Boas).========================== 

 

Camaçari, 03 de junho de 2019.  

Comissão Permanente de Licitação – Compel 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente em Exercicio 


