
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2017– COMPEL 
 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da Concorrência em referência, 
informamos: 
 
 
 
Pergunta 1:  
 
 Assim, qual CNAE será compatível com o objeto da licitação, empresas de engenharia com expertise em 
montagem, desmontagem e manutenção de estruturas metálicas ou empresas de publicidade que exploram 
engenhos publicitários? 
 
Resposta: A Comissão esclarece que tanto empresas do ramo de engenharia como empresas de publicidade 

poderão participar do referido certame desde que atendam às exigências do Edital. 
 
 
 
Pergunta 2:  
 

No que se refere a instalação, manutenção e conservação dos painéis publicitários vai ser exigido de forma 

idêntica ao objeto, ou será aceita a instalação e manutenção de estruturas metálicas de maior complexidade 

como palcos, arquibancadas e toldos, levando em consideração que se o profissional possui expertise 

comprovada em serviço similar mais complexo, por certo poderá fazer o mais simples? 

 

Resposta: Conforme previsão da Lei 8.666/93 a empresa deverá comprovar atividade pertinente e compatível 

para a realização do objeto da licitação.  

 
Pergunta 3:  
 

Outro questionamento é se o serviço de exploração de engenhos publicitários será especificamente o serviço 

de concessão de órgãos públicos ou poderá ser comprovado por contratação de divulgação publicitária de 

empresas privadas? 

 

Resposta: Serão aceitos comprovações tanto de empresas privados como públicas. 

 

Pergunta 4:  
 

Foi solicitado ainda o registro no CREA dos atestados de capacidade técnica, entretanto o serviço de 

exploração de engenhos publicitários, não é passível de registro no CREA, e não pode ser registrado, pois não 

é objeto de execução de profissionais de engenharia e agronomia, portanto não está sob sua competência 

fiscalizatória, e ainda assim será exigido o registro? 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



 

Resposta: Pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR foi dito que  a exigência de 
Registro de Responsabilidade Técnica ou anotação de Responsabilidade Técnica se dá pelo fato de que o 
objeto da licitação também contempla a instalação, manutenção e conservação dos engenhos publicitários que 
são estruturas metálicas que pelo porte/tamanho e materiais aplicados na sua confecção e manutenção 
requerem projeto estrutural definido por profissional devidamente habilitado.  
  
 
Pergunta 5:  
 

Diante da ausência da indicação de parcela de maior relevância, e do descumprimento flagrante da norma legal 

citada, a administração estabelecerá as respectivas parcelas?  

 

Resposta: O objeto do instrumento convocatório não prevê parcela de maior relevância. 
 
 
 
Em 15/01/2018. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Ana Paula Souza Silva 
Presidente da COMPEL 


