
 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
Comissão Permanente de Licitação – COMPEL/Obras 

             
Camaçari, 13 de julho de 2018. 

 

CONCORRÊNCIA  n° 007/2018 

Objeto: construção de urnas funerárias (adulto e infantil), ossuários e ruas de acesso interno nos 

cemitérios de Camaçari/Ba. 

 
 

RESPOSTAS    DE    QUESTIONAMENTOS   DE  UMA   PRETENSA   LICITANTE 
 

Solicitamos esclarecer  sobre a apresentação do documento solicitado no item 8.2.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, 
alínea (f)- Atestado de Visita ao local das obras. 
 
Para cumprimento do quanto solicitado no edital mantivemos contato com a Secretaria de Infraestrutura para 
agendamento da visita técnica, a qual  entendemos deve ser acompanhada por profissional da área para 
esclarecimento de dúvidas que por ventura surjam, fomos informados que os locais onde serão construídas as urnas 
e ossuários são de livre acesso,   e  a visita caso opte a licitante pode ser  feita ,porém não será acompanha por 
profissional habilitado e designado para tal, por conseguinte não será emitido atestado. 
 Perguntamos: 

          1)      Poderemos realizar  ‘’visita’’ sem o acompanhamento do profissional designado? 
2)     Se  houverem dúvidas acerca do local deverá ser questionada a Copel  ou  a  Secretaria de 

Infraestrutura? 
3)      Como será atendido o item 8.2.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, alínea  (f)- Atestado de Visita  ao 

local das obras 

Respostas: 
 

Informamos que por motivos de saúde do servidor indicado para acompanhamento da visita, 
prevista em edital, tornou-se  impossível  a visita técnica em tempo hábil.  E para preservar o 
princípio da isonomia, optamos para o entendimento embasado pelo Acórdão nº 56/2017 – Plenário, 
o ministro-relator Augusto Sherman, que manifestou o entendimento que a vistoria ao local das 
obras somente deve ser exigida quando for imprescindível ao cumprimento das obrigações 
contratuais. 
 

Entendemos que a não realização da visita técnica não causa prejuízo na elaboração da proposta 
de preços. Com isso o atestado de visita técnica poderá ser substituído por Declaração do 
Responsável indicado (em papel timbrado da empresa) de que possui pleno conhecimento do 
objeto – conforme previsto no modelo indicado no Edital. 

 
 
 

RESPOSTAS   DE    QUESTIONAMENTOS  DE  OUTRA  PRETENSA LICITANTE 
 

 Perguntamos: 
 

O meu Engenheiro Civil também é Engenheiro de Segurança do Trabalho, é necessário que 
apresente outro responsável pela segurança do trabalho ? 
 
8.2.4 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........ 

Fico no aguardo, 



 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
Comissão Permanente de Licitação – COMPEL/Obras 

             
 

Resposta: 
 

O engenheiro civil com especialização em segurança do trabalho pode sim 
acumular as duas funções. Logo, neste caso, não há necessidade de apresentar 
dois profissionais distintos. Entretanto, na relação da equipe técnica deverá ser 
informado as duas áreas pelas quais será responsável. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Comissão  Permanente de Licitação - Compel 
    Manoel  Alves  Carneiro 
       Presidente exercício / COMPEL  


