
  

Uma  Pretensa  Licitante  Questionou  - 2 
 
Camaçari 14 / junho / 2019 
 

 
TOMADADE  PREÇOS nº 007/2019 – COMPEL 

 
Objetoé a:Contratação de empresa de prestadora de serviços técnicos de arquitetura e engenharia 
para elaboração do Projeto Executivo, visando a execução das obras da Vila dos Esportes situada 
na confluência da Avenida Industrial com a rua do Estádio e sua vizinhança no Município de 
Camaçari – Bahia 
 
Abertura: dia 18 de junho de 2019 às 09:00hs.  
 

  

Solicitação Esclarecimentos Tomada de Preços nº 07/2019 - Vila Esportes nº 002/2019: 
 
 
Em referência à Tomada de Preços nº 07/2019, vimos por meio desta solicitar os 
seguintes esclarecimentos:  
 

1) No Anexo IV no Quadro 04 solicita para orçamento profissional de Engenharia Civil, no 
entanto, tendo em vista que orçamentos são também comumente elaborados por 
Arquitetos, gostaríamos de saber podemos considerar para esta disciplina um profissional 
de Arquitetura com o devido Atestado e Certidão de Acervo Técnico comprovando tal 
experiência. 

 
Resposta:    Considerar a formação profissional solicitada no item  
 

2) No item 6.2.16 acerca das sondagens, consta que “O projeto de sonorização e acústica deverá 
contemplar um sistema que preveja e equipe as salas de projeção e teatro previstos no 
projeto arquitetônico”. Devemos desconsiderar este parágrafo ou será necessário 
desenvolver projeto de acústica? Em sendo necessário, gostaríamos de saber quais as 
áreas previstas e/ou qual a capacidade de pessoas que estas áreas deverão atender? 

 
Resposta:  Refere-se ao item 6.3.16  (Sondagens) e não 6.2.16. Desconsiderar parágrafo 

relativo a Sonorização e a referência à Legislação e Normas Técnicas que são 
pertinentes a Projetos de Sonorização. 

 
3) No item 16.2 alínea “b” é solicitado “Diplomas de graduação e certificados de especialização 

compatível com os serviços objeto desta licitação” e no item 16.4 do Termo de Referência 
(TR)  na alínea “b” consta que “O tempo de formado e a respectiva graduação deverão ser 
comprovados pelo diploma ou documento que contenha o registro no respectivo Conselho 
de Classe”. Neste caso, considerando que na Certidão de Registro e Quitação do CREA e 
do CAU já constam a data de formação do profissional, podemos considerar que no caso 
de apresentação deste documento podemos dispensar a apresentação do diploma? 
 
Resposta:   Sim 

 
 
Aguardamos retorno ao passo que desde já agradecemos a atenção dispensada; 
 
Atenciosamente, 

 
Manoel Alves Carneiro 
Presidente em Exercício 


