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CONCORRÊNCIA Nº 03

OBJETO: Constitui-se como objeto da presente licitação a contratação de empresa 

especializada para execução de serviços de topografia, com realização 

de levantamento planialtimétrico, atualização de cadastro físico e 

socioeconômico, georreferenciado, coleta de documentos e elaboração 

de memoriais descritos, para fins de regularização fundiária e 

implantação de lotes urbanizados em diversos locais do município de 

Camaçari, Bahia.

RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS POR PRETENS

Os citados questionamentos foram encaminhados à Secretaria de Origem para 

conhecimento, análise e emissão de respostas.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Referente ao Edital da Licitação Concorrência 34/2019, cujo objeto é a contratação 

de empresa especializada para execução de serviços de topografia, com realização 

de levantamento planialtimétrico, atualização de cadastro físico e socioeconômico, 

georreferenciado, coleta de documentos e elaboração de memoriais descritos, para 

fins de regularização fundiária e implantação de lotes urbanizados em diversos 

locais do município de Camaçari, Bahia:

 Quanto ao item

c.1.1), o Edital solicita comprovação técnica por meio de atestado e 

CAT (Certidão de Acervo Técnico) contendo no mínimo:

1. Serviço: Levantamento planialtimétrico georreferenciado em comunidades 

de baixa renda. – Área total, maior ou igual à: 125.000,00 m²;

2. Serviço: Levantamento planimétrico dos limites, confrontantes e dimensões 

de cada lote. – Área total, maior ou igual à: 300.000,00 m²;

3. Serviço: Demarcação de Lotes 

unidades; 
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CONCORRÊNCIA Nº 034/2019 

se como objeto da presente licitação a contratação de empresa 

especializada para execução de serviços de topografia, com realização 

de levantamento planialtimétrico, atualização de cadastro físico e 

socioeconômico, georreferenciado, coleta de documentos e elaboração 

de memoriais descritos, para fins de regularização fundiária e 

implantação de lotes urbanizados em diversos locais do município de 

Camaçari, Bahia. 

RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS POR PRETENSAS LICITANTES

Os citados questionamentos foram encaminhados à Secretaria de Origem para 

conhecimento, análise e emissão de respostas. 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Referente ao Edital da Licitação Concorrência 34/2019, cujo objeto é a contratação 

ecializada para execução de serviços de topografia, com realização 

de levantamento planialtimétrico, atualização de cadastro físico e socioeconômico, 

georreferenciado, coleta de documentos e elaboração de memoriais descritos, para 

diária e implantação de lotes urbanizados em diversos 

locais do município de Camaçari, Bahia: 

Quanto ao item 4.2.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e sub

c.1.1), o Edital solicita comprovação técnica por meio de atestado e 

CAT (Certidão de Acervo Técnico) contendo no mínimo: 

Serviço: Levantamento planialtimétrico georreferenciado em comunidades 

Área total, maior ou igual à: 125.000,00 m²; 

Serviço: Levantamento planimétrico dos limites, confrontantes e dimensões 

Área total, maior ou igual à: 300.000,00 m²; 

Serviço: Demarcação de Lotes – Quantidade total, maior ou igual à 1.000 
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se como objeto da presente licitação a contratação de empresa 

especializada para execução de serviços de topografia, com realização 

de levantamento planialtimétrico, atualização de cadastro físico e 

socioeconômico, georreferenciado, coleta de documentos e elaboração 

de memoriais descritos, para fins de regularização fundiária e 

implantação de lotes urbanizados em diversos locais do município de 

AS LICITANTES 

Os citados questionamentos foram encaminhados à Secretaria de Origem para 

Referente ao Edital da Licitação Concorrência 34/2019, cujo objeto é a contratação 

ecializada para execução de serviços de topografia, com realização 

de levantamento planialtimétrico, atualização de cadastro físico e socioeconômico, 

georreferenciado, coleta de documentos e elaboração de memoriais descritos, para 

diária e implantação de lotes urbanizados em diversos 

e sub-item 

c.1.1), o Edital solicita comprovação técnica por meio de atestado e 

 

Serviço: Levantamento planialtimétrico georreferenciado em comunidades 

Serviço: Levantamento planimétrico dos limites, confrontantes e dimensões 

Quantidade total, maior ou igual à 1.000 
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4. Serviço: Equipe de Topografia composta

motorista, 01 veículo, 01 Estação total, 01 Nível Óptico, acessórios e 

material de consumo

5. Serviço: Cadastro Social das Habitações em comunidades de baixa renda 

Quantidade total, maior ou igual à 1.000 unidades;

6. Serviço: Processamento e Elaboração dos desenhos dos Levantamentos 

Quantidade total, maior ou igual à 425.000m²;

7. Serviço: Elaboração de memorial descritivo de áreas e lotes 

total, maior ou igual à 1.

8. Serviço: Desenvolvimento de Projetos de Regularização Fundiária para fins 

de Interesse Social ou moradia social, caracterizado por ocupações 

irregulares, em áreas carentes 

unidades; 

QUESTIONAMENTO 1: 

O serviço 8 possui quantitativo igual ao que consta a planilha orçamentária. 

Conforme Acórdão TCU 827/2014

mínimo de atestados de capacidade técnica, assim como a fixação de quantitativo 

mínimo nesses atestados superior a 50% dos quantitativos.

obrigatoriedade de apresentação deste

 

RESPOSTA:Preleciona 

Plenário, o que segue: 

9.3.3. a exigência, constante dos itens 4, 4.2 e 4.2.1 do edital, de 

número mínimo de atestados de capacidade técnica, bem como a 

fixação de quantitativo mínimo nesses atestados superior a 50% do 

quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, p

intermédio dos itens 3, 3.1 e 3.1.2 do anexo I ao edital, opõe

entendimento externado mediante os Acórdãos 1948/2011 

Plenário e 737/2012 

especificidade do objeto o recomende
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Serviço: Equipe de Topografia composta de 01 topografo, 02 ajudantes, 01 

motorista, 01 veículo, 01 Estação total, 01 Nível Óptico, acessórios e 

material de consumo– Quantidade total, maior ou igual à 132 diárias;

Serviço: Cadastro Social das Habitações em comunidades de baixa renda 

e total, maior ou igual à 1.000 unidades; 

Serviço: Processamento e Elaboração dos desenhos dos Levantamentos 

Quantidade total, maior ou igual à 425.000m²; 

Serviço: Elaboração de memorial descritivo de áreas e lotes 

total, maior ou igual à 1.000 unidades; 

Serviço: Desenvolvimento de Projetos de Regularização Fundiária para fins 

de Interesse Social ou moradia social, caracterizado por ocupações 

irregulares, em áreas carentes – Quantidade total, maior ou igual à 2.000 

O serviço 8 possui quantitativo igual ao que consta a planilha orçamentária. 

Conforme Acórdão TCU 827/2014- entre outros: É ilícita a exigência de número 

mínimo de atestados de capacidade técnica, assim como a fixação de quantitativo 

os superior a 50% dos quantitativos. Gentileza retificar a 

obrigatoriedade de apresentação deste. 

Preleciona o item 9.3.3, do Acórdão 827/2014 

9.3.3. a exigência, constante dos itens 4, 4.2 e 4.2.1 do edital, de 

número mínimo de atestados de capacidade técnica, bem como a 

fixação de quantitativo mínimo nesses atestados superior a 50% do 

quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, p

intermédio dos itens 3, 3.1 e 3.1.2 do anexo I ao edital, opõe

entendimento externado mediante os Acórdãos 1948/2011 

Plenário e 737/2012 – TCU – Plenário, a não ser que a 

especificidade do objeto o recomende, situação em que os 
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de 01 topografo, 02 ajudantes, 01 

motorista, 01 veículo, 01 Estação total, 01 Nível Óptico, acessórios e 

Quantidade total, maior ou igual à 132 diárias; 

Serviço: Cadastro Social das Habitações em comunidades de baixa renda – 

Serviço: Processamento e Elaboração dos desenhos dos Levantamentos – 

Serviço: Elaboração de memorial descritivo de áreas e lotes – Quantidade 

Serviço: Desenvolvimento de Projetos de Regularização Fundiária para fins 

de Interesse Social ou moradia social, caracterizado por ocupações 

Quantidade total, maior ou igual à 2.000 

O serviço 8 possui quantitativo igual ao que consta a planilha orçamentária. 

É ilícita a exigência de número 

mínimo de atestados de capacidade técnica, assim como a fixação de quantitativo 

Gentileza retificar a 

Acórdão 827/2014 – TCU – 

9.3.3. a exigência, constante dos itens 4, 4.2 e 4.2.1 do edital, de 

número mínimo de atestados de capacidade técnica, bem como a 

fixação de quantitativo mínimo nesses atestados superior a 50% do 

quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, por 

intermédio dos itens 3, 3.1 e 3.1.2 do anexo I ao edital, opõe-se ao 

entendimento externado mediante os Acórdãos 1948/2011 – TCU – 

a não ser que a 

, situação em que os 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
COORDENADORIA DE PROJETOS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
GERÊNCIA DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL

 

Rua do Alecrim, nº 06, Centro, Camaçari 

motivos de 

explicitados no processo administrativo da licitação

grifo meu

Portanto, não há necessidade

apresentação do atestado solicitado, 

Acórdão supracitado, em caso de especificidade do objeto a administração poderá 

solicitá-los como está no Edital, pois, a presente licitação tem como objeto

contratação de 

de topografia, com realização de levantamento planialtimétrico, 

atualização de cadastro físico e socioeconômico

georreferenciado, coleta de documentos e elaboração de memoriais 

descritos, 

lotes urbanizados

Bahia.

grifo meu.

Desta forma, a exigência de que os motivos deverão 

explicitados no processo administrativo da licitação

ser visto no objeto do Edital. A empresa contratada deverá atuar não somente com 

realização topográfica, mas também, na atualização de cadastros fisco e 

socioeconômico, coletando documentos e elaborando memorias descritivos, entre 

outros. 

Assim sendo, reforço que o en

Camaçari é de que não haverá retificação quanto a este item.

 

QUESTIONAMENTO 2: 

Além disso, o serviço 8 é ultra abrangente não consta em planilha orçamentária, 

devendo ser aplicado comprovação técnica apenas aos 

integram o serviço 8) e integra as parcelas de maior relevância do 

contrato. Gentileza esclarecer/retificar a obrigatoriedade de apresentação deste.
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motivos de fato e de direito deverão estar devidamente 

explicitados no processo administrativo da licitação

grifo meu. 

há necessidade em retificar a obrigatoriedade de 

do atestado solicitado, visto que, consonante com o item 9.3.3 do 

Acórdão supracitado, em caso de especificidade do objeto a administração poderá 

los como está no Edital, pois, a presente licitação tem como objeto

contratação de empresa especializada para execução de serviços 

de topografia, com realização de levantamento planialtimétrico, 

atualização de cadastro físico e socioeconômico

georreferenciado, coleta de documentos e elaboração de memoriais 

descritos, para fins de regularização fundiária e implantação de 

lotes urbanizados em diversos locais do município de Camaçari, 

. 

grifo meu. 

Desta forma, a exigência de que os motivos deverão estar devidamente 

explicitados no processo administrativo da licitação,do Acordão em questão pode 

objeto do Edital. A empresa contratada deverá atuar não somente com 

realização topográfica, mas também, na atualização de cadastros fisco e 

socioeconômico, coletando documentos e elaborando memorias descritivos, entre 

Assim sendo, reforço que o entendimento daSecretaria de Habitação de 

é de que não haverá retificação quanto a este item. 

Além disso, o serviço 8 é ultra abrangente não consta em planilha orçamentária, 

devendo ser aplicado comprovação técnica apenas aos serviços 1,2,5,6,7 (que 

integram o serviço 8) e integra as parcelas de maior relevância do 

Gentileza esclarecer/retificar a obrigatoriedade de apresentação deste.
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deverão estar devidamente 

explicitados no processo administrativo da licitação; 

retificar a obrigatoriedade de 

com o item 9.3.3 do 

Acórdão supracitado, em caso de especificidade do objeto a administração poderá 

los como está no Edital, pois, a presente licitação tem como objeto: 

para execução de serviços 

de topografia, com realização de levantamento planialtimétrico, 

atualização de cadastro físico e socioeconômico, 

georreferenciado, coleta de documentos e elaboração de memoriais 

mplantação de 

em diversos locais do município de Camaçari, 

estar devidamente 

do Acordão em questão pode 

objeto do Edital. A empresa contratada deverá atuar não somente com 

realização topográfica, mas também, na atualização de cadastros fisco e 

socioeconômico, coletando documentos e elaborando memorias descritivos, entre 

de Habitação de 

Além disso, o serviço 8 é ultra abrangente não consta em planilha orçamentária, 

serviços 1,2,5,6,7 (que 

integram o serviço 8) e integra as parcelas de maior relevância do 

Gentileza esclarecer/retificar a obrigatoriedade de apresentação deste. 
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RESPOSTA: Não há abrangência no item questionado, tendo em vista que o 

item questionado está especificando os serviços de interesse social ou moradia 

social, caracterizado por ocupações irregulares em área carente, ou seja, trata

da modalidade de regularização fundiária 

 

QUESTIONAMENTO 3: 

A discriminação de complemento

verificada como parte integrante das planilhas orçamentárias ou de composição de 

custo, tampouco são citadas como agravantes à atividade. Não entendemos a 

colocação deste termo para compr

variáveis quanto à informações técnicas da área (vegetação, urbanização, 

tamanho, etc) e ainda assim, para quantitativos financeiros.

esta informação tem caráter apenas de conhecimento, par

apresentação de atestados que competem ao serviço técnico.

 

RESPOSTA: O Entendimento da Secretaria de Habitação é que a 

discriminação questionada faz parte 

Assistente Social, e desta forma

orçamentária utilizando o termo “

os serviços já estão sendo discriminados na planilha da Curva ABC, constando 

como “Cadastro Social da Habitações”, que está 

do Projeto Básico. 

 

QUESTIONAMENTO 4: 

O mesmo se remete ao complemento do serviço 4 “Equipe de topografia”; sendo 

que próprio Edital faz referência à “atividades pertinentes e

estando a licitante sujeita à

descrevem as especificações literais de cada componente técnico citado no texto.
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Não há abrangência no item questionado, tendo em vista que o 

onado está especificando os serviços de interesse social ou moradia 

social, caracterizado por ocupações irregulares em área carente, ou seja, trata

regularização fundiária de interesse social (Reurb-S)

discriminação de complemento “em comunidades de baixa renda” não

verificada como parte integrante das planilhas orçamentárias ou de composição de 

custo, tampouco são citadas como agravantes à atividade. Não entendemos a 

colocação deste termo para comprovação técnica, uma vez que os serviços são 

variáveis quanto à informações técnicas da área (vegetação, urbanização, 

tamanho, etc) e ainda assim, para quantitativos financeiros. Gentileza verificar se 

esta informação tem caráter apenas de conhecimento, para validação da 

apresentação de atestados que competem ao serviço técnico. 

O Entendimento da Secretaria de Habitação é que a 

discriminação questionada faz parte do escopo do serviço que será executado pela 

e desta forma, não existe necessidade em especificar 

utilizando o termo “em comunidades de baixa renda”, uma vez que, 

os serviços já estão sendo discriminados na planilha da Curva ABC, constando 

como “Cadastro Social da Habitações”, que está devidamente descrito no item 18.6 

O mesmo se remete ao complemento do serviço 4 “Equipe de topografia”; sendo 

que próprio Edital faz referência à “atividades pertinentes e compatíveis

estando a licitante sujeita à obrigatoriedade de apresentação de atestados que 

descrevem as especificações literais de cada componente técnico citado no texto.
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Não há abrangência no item questionado, tendo em vista que o 

onado está especificando os serviços de interesse social ou moradia 

social, caracterizado por ocupações irregulares em área carente, ou seja, trata-se 

S). 

“em comunidades de baixa renda” não foi 

verificada como parte integrante das planilhas orçamentárias ou de composição de 

custo, tampouco são citadas como agravantes à atividade. Não entendemos a 

ovação técnica, uma vez que os serviços são 

variáveis quanto à informações técnicas da área (vegetação, urbanização, 

Gentileza verificar se 

a validação da 

O Entendimento da Secretaria de Habitação é que a 

que será executado pela 

iste necessidade em especificar na planilha 

, uma vez que, 

os serviços já estão sendo discriminados na planilha da Curva ABC, constando 

devidamente descrito no item 18.6 

O mesmo se remete ao complemento do serviço 4 “Equipe de topografia”; sendo 

compatíveis” não 

obrigatoriedade de apresentação de atestados que 

descrevem as especificações literais de cada componente técnico citado no texto. 
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RESPOSTA: No item c.1.1 do Edital solicita a apresentação de pelo menos 

01 (um) atestado em nome da licitante para comprovar

no item em apontado no questionamento informa que a licitante deverá comprovar 

uma quantidade de no mínimo de 132 diárias para todos os integrantes do item 

mencionado, sejam eles: 

Serviço: Equipe de Topografia composta de 01 

ajudantes, 01 motorista, 01 veículo, 01 Estação total, 01 Nível 

Óptico,acessórios e material de consumo

ou igual à 132 diárias;

Destarte, a licitante deverá sim apresentar a devida comprovação conforme 

explicito no item c.1.1) do Edital e c.1) do Projeto Básico.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO – SEHAB 
COORDENADORIA DE PROJETOS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
GERÊNCIA DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 

Rua do Alecrim, nº 06, Centro, Camaçari – BA – (71) 3454 – 2003 / 2028 CEP:42.809-172

No item c.1.1 do Edital solicita a apresentação de pelo menos 

01 (um) atestado em nome da licitante para comprovar sua capacidade técnica e 

no item em apontado no questionamento informa que a licitante deverá comprovar 

uma quantidade de no mínimo de 132 diárias para todos os integrantes do item 

Serviço: Equipe de Topografia composta de 01 topografo, 02 

ajudantes, 01 motorista, 01 veículo, 01 Estação total, 01 Nível 

Óptico,acessórios e material de consumo– Quantidade total, maior 

ou igual à 132 diárias; 

Destarte, a licitante deverá sim apresentar a devida comprovação conforme 

em c.1.1) do Edital e c.1) do Projeto Básico. 

 

NILTON ALMEIDA 

COORDENADOR DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SEHAB
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No item c.1.1 do Edital solicita a apresentação de pelo menos 

sua capacidade técnica e 

no item em apontado no questionamento informa que a licitante deverá comprovar 

uma quantidade de no mínimo de 132 diárias para todos os integrantes do item 

topografo, 02 

ajudantes, 01 motorista, 01 veículo, 01 Estação total, 01 Nível 

Quantidade total, maior 

Destarte, a licitante deverá sim apresentar a devida comprovação conforme 

SEHAB 


