
                                                                                                              
 
 
 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE SAÚDE  

 

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

A COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

Att.: Manoel A. Carneiro / Sérgio Moura 

Assunto: Julgamento de Impugnação por parte do CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA BAHIA – CRT-

BA sobre processo licitatório CP 007/2019 

  

 
Considerando a transparência e a melhor compreensão do solicitado, esclarecemos que: 

 

O Edital da Concorrência nº 007/2019, estabelece como requisito de Qualificação Técnica, no item 7.1.5 “b.1” que as empresas 

deverão comprovar que possuem: 

 

b) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega 
da proposta: 
 
b.1) 01 (um) profissional com nível superior na área de Engenharia Civil e/ou Arquitetura, 
devidamente reconhecido na entidade profissional competente para atuar como responsável técnico; 
 
 

Esclarecemos que as Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari-Ba (UPAs, USFs, UBSs, CAPSs, 

Policlínicas, dentre outras), apresentam individualmente áreas maiores que 80m² (em sua maior parte estruturas antigas com áreas 

maiores que 500m² e em concreto armado) que é a área máxima de atuação dos técnicos de 2º grau das áreas de Arquitetura e 

Engenharia Civil para alterações e no nosso Termo de Referência ficou claro que Adaptações consistem em ajustar as unidades a 

realidade necessária ao pleno funcionamento, remanejando salas, aumentando ou diminuindo a estrutura das mesmas e criando 

novas salas quando necessário, não sendo compatíveis com a execução técnica dos trabalhos da especialidade e respectiva 

formação profissional dos técnicos de 2º grau.  

É realmente necessário que o responsável técnico tenha formação com nível superior na área de Engenharia Civil e/ou 

Arquitetura, pois as atividades a serem executadas necessitam de conhecimentos para que sempre que haja necessidade o mesmo 

possa avaliar as alterações cabíveis ao contexto de manutenções/adaptações solicitados. 

Por motivos de cautela, consultamos o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-BA) e o mesmo possui igual 

entendimento. 

Diante do exposto, julgamos improcedente a presente impugnação e a consideramos indeferida, mantendo-se todas as 

condições exigidas, não sendo necessário corrigir, suspender, adiar e/ou anular o edital em questão. 

 

 

Agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição para tratar eventuais questionamentos sobre o processo. 

 

Camaçari, 11 de Julho de 2019. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Edvania Macêdo Neves 

Engenheira Civil - Mat:.62761 

PMC - Secretaria Municipal de Saúde 

Tei:.71-996271051 


