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TOMADA  DE  PREÇOS nº 006/2019  
 
 

NOTA   EXPLICATIVA   SOBRE   EXIGÊNCIAS 
 
 
Objeto é a: contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria especializada na ELABORAÇÃO 

DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS relativos ao PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA NA BACIA DO 

RIO CAMAÇARI, (conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo) 
 
Abertura : dia 27 de maio de 2019 às 09:00hs. 
 
 
 
 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Permanente de Licitação – Compel,  torna público 
aos interessados que  devido o objeto desta licitação, ser ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E 
PROJETOS EXECUTIVOS –  divulgamos a  ERRATA   a  seguir:  
 
EXCLUSÃO DA ALÍNEA “g”:  
4.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadre em uma 

ou mais das situações a seguir: 
 

g) Autor do projeto Básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;  
 

 
 
ERRATA: 

9.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

b)- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo 

menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, 01 (um) Engenheiro de Segurança ou Técnico de 

Segurança no Trabalho, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, para atuar 

com responsável técnico de suas respectivas áreas, numa das formas a seguir: 

NOTA: No tocante ao Técnico de Segurança do Trabalho, deverá apresentar registro profissional 

no Ministério do Trabalho e Emprego. 

 
 

Errata deste subitem – alínea “b” -  cuja  redação  passará  ser: 
 

b)- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo 

menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente reconhecido pela entidade profissional 

competente, para atuar com responsável técnico de suas respectivas áreas, numa das formas a seguir: 

 
As demais cláusulas / itens e subitens do Edital ficam mantidas, inclusive a data de abertura do 
certame, horário e local / auditório. 
 
Camaçari, 08 de maio  de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício - Compel. 
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