
 

            

 

LILIA DA ROCHA SANTOS  

<lilia.santos@csconstrucoes-ba.com.br> 
 

10:40 (há 
1 hora) 

 
 

 

para eu, Heloísa 

 
 

Prezados, 

 
Concorrência 012/2019 cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de 

Melhorias Habitacionais de Interesse Social do Programa Casa Melhor no município de 
Camaçari, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários aos 
serviços de reformas das unidades habitacionais, que abrange revestimentos, pintura, 
substituição de esquadrias, revisão de telhado e demais contidos na lei municipal 1551 / 
2018, de forma a atender os Distritos: Sede contendo os lotes 01 e 02; Distrito de Monte 
Gordo contendo os lotes 03 e 05; Distrito de Vilas de Abrantes contendo os lotes 04 e 06 

totalizando 3.500 (três mil e quinhentas) unidades habitacionais.  

 

Solicitamos esclarecimento quanto ao item 8.2.4 - c.4 e c.8 do edital da licitação 

 

Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da 
licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado das respectivas 

Certidões de Acervo Técnico - CAT, suficientes para comprovar a aptidão do licitante para 
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação contendo no mínimo:  

 

É solicitada a comprovação de experiência anterior na execução de janelas e portas, através do 
quantitativo solicitado em "unidade" do referido serviço. 
  
O critério utilizado para determinação de "unidade" de serviço em planilhas orçamentárias é 
determinado pelo corpo técnico do Órgão de acordo com a necessidade previamente avaliada. 
  
Sabemos o fato do serviço está demonstrado em planilha orçamentária em "unidade" ou "metro 
quadrado", em nada interfere ou compromete na sua execução técnica, tratando-se assim do 
mesmo serviço. 
  
Serão aceitos atestados de execução dos serviços especificados acima, mesmo que estes estejam 
considerando outra unidade de medida em planilha de serviços do atestado que compõe a CAT? 
  
Atenciosamente 
 

 

... 

 

  



 

            

EDMILSON RIBEIRO LIMA 
 

12/08/2019, 15:15 
(há 20 horas) 

 
 

 

para tiago, SEHAB_Ednance, Flavio, eu 

 
 

 
Boa tarde Caros(a) 
 
 
 
 
Acerca do questionamento apresentado pela empresa licitante CS Construções e 

Empreendimentos, sobre  a possibilidade de considerar outra unidade de medida em planilha de 
serviços do atestado que compõe a CAT. 
 
RESPOSTA:  
 
Esta Secretaria não vê nenhum óbice ao recebimento do atestado já citado, desde que a empresa 
atenda nas quantidades já quantificadas , seja em m2 ou em unidade, podendo inclusive fazer tal 
conversão dos referidos índices. 
sdçs, 
 
Edmílson Ribeiro Lima Contratos e Convênios SEHAB 
 
 
Em sexta-feira, 9 de agosto de 2019 17:20:51 BRT, Flavio Lobo <flaviolobo1000@hotmail.com> 
escreveu: 
 
 

 

 
 

De: Compel_Obras_Camaçari CMP_OBRAS <compel.obras@gmail.com> 
Enviado: sexta-feira, 9 de agosto de 2019 11:54 
Para: Flavio Lobo <flaviolobo1000@hotmail.com> 
Assunto: Fwd: 
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