
                                                                                                             
 
 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE SAÚDE 

 

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
A COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 
Att.: Manoel Carneiro 
Assunto: Resposta ao questionamento 
licitatório TP 010/2019 

 

QUESTIONAMENTO: 
 
A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.364.626/0001

Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770
solicita esclarecimentos acerca dos questionamentos abaixo.

 
1. Para compor a Equipe Técnica, o Engenheiro Civil apresentado como responsável técnico pode

Engenheiro de Segurança do Trabalho?
 
2. Para comprovação da capacidade técnico operacional, os quantitativos

relevância podem ser obtidos através do somatório dos quantitativos apresentados em
capacidade técnica?  

3. A garantia da proposta apresentada na forma de Apólice precisa ser protocolada (com assinatura
recebimento pelo órgão) no setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Camaçari ou só
envelope de Habilitação (sem a assinatura de recebimento pelo

4. Os arquivos referente a Composição de Preços Unitários, Composi
só precisam ser apresentados em formato digital?
5. É obrigatório a apresentação do BDI de Equipamentos ou somente BDI de Obras?
 
RESPOSTA: 

 

Considerando a transparência e a melhor compreensão do solici

 

1. Sim, desde que o Engenheiro indicado como responsável técnico possua as duas formações.

2. Sim, a comprovação de capacidade técnico operacional pode ser obtida através de somatório 

técnicos pertinentes ao solicitado

3.  Caso a garantia seja feita na forma de apólice, não precisa recolher comprovante, apenas apresentar no 

envelope de habilitação.  

4.  A Composição de Preços Unitário

.xls em meio digital (CD-r/DVD),

classificada em momento oportuno

meio digital (CD-r/DVD) e por via impressa.

5.  A Composição de BDI que deverá 

 

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

 

Camaçari, 04 de Outubro de 2019.

 

Atenciosamente, 

 

Edvania Macêdo Neves 

Engenheira Civil - Mat:.62761 

PMC - Secretaria Municipal de Saúde

 

                                                                                                              

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

RETARIA DE SAÚDE  

ADMINISTRAÇÃO 
 

Assunto: Resposta ao questionamento da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.364.626/0001
Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770- 235, na cidade de Salvador 

entos acerca dos questionamentos abaixo.  

1. Para compor a Equipe Técnica, o Engenheiro Civil apresentado como responsável técnico pode
Engenheiro de Segurança do Trabalho?  

2. Para comprovação da capacidade técnico operacional, os quantitativos exigidos nas parcelas de
relevância podem ser obtidos através do somatório dos quantitativos apresentados em 

3. A garantia da proposta apresentada na forma de Apólice precisa ser protocolada (com assinatura
recebimento pelo órgão) no setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Camaçari ou só precisa ser apresentada no 
envelope de Habilitação (sem a assinatura de recebimento pelo órgão)?  

4. Os arquivos referente a Composição de Preços Unitários, Composição de BDI e Cronograma
só precisam ser apresentados em formato digital?  
5. É obrigatório a apresentação do BDI de Equipamentos ou somente BDI de Obras?  

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

Sim, desde que o Engenheiro indicado como responsável técnico possua as duas formações.

Sim, a comprovação de capacidade técnico operacional pode ser obtida através de somatório 

técnicos pertinentes ao solicitado. 

o a garantia seja feita na forma de apólice, não precisa recolher comprovante, apenas apresentar no 

Unitários e Cronograma Físico - Financeiro deverão ser apresentad

DVD), por todos os licitantes, e por via impressa apenas pela

em momento oportuno. Quanto a Composição de BDI deverá ser apresentad

e por via impressa. 

deverá ser apresentada é a de serviços conforme informado no edital

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

. 

Secretaria Municipal de Saúde 

TDA. Sobre o processo 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.364.626/0001-30, estabelecida à Rua 
235, na cidade de Salvador – Bahia, 

1. Para compor a Equipe Técnica, o Engenheiro Civil apresentado como responsável técnico pode ser também o 

exigidos nas parcelas de maior 
 mais de um atestado de 

3. A garantia da proposta apresentada na forma de Apólice precisa ser protocolada (com assinatura de 
precisa ser apresentada no 

ção de BDI e Cronograma Físico – Financeiro 

tado, esclarecemos que: 

Sim, desde que o Engenheiro indicado como responsável técnico possua as duas formações. 

Sim, a comprovação de capacidade técnico operacional pode ser obtida através de somatório de atestados 

o a garantia seja feita na forma de apólice, não precisa recolher comprovante, apenas apresentar no 

ser apresentados no formato 

apenas pela empresa melhor 

ser apresentada no formato .xls em 

apresentada é a de serviços conforme informado no edital. 

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


