
 

FOLHA DE INFORMAÇÃO I 
 

REFERENTE: PREGÃO Nº 032/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 

PROCESSO N.º: 00615.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Contratação de empresa em engenharia para elaboração do projeto legal de prevenção e combate 
a incêndio e pânico, para aprovação junto ao corpo de bombeiros da Bahia atendendo a legislação específica, 
que dispõe sobre a segurança contra incêndio e pânico e dá outras providências, assim como a elaboração do 
SPDA – sistema de proteção contra descargas atmosféricas, para compor o processo de aprovação de 
funcionamento da cidade do saber, junto ao corpo de bombeiros do estado da Bahia.  
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, a Secretaria 
requisitante tem a informar o que segue: 
 
QUESTIONAMENTO 
 
 
Quanto ao  9.2.3 Qualificação Técnica. 
c) Comprovação que a licitante possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo menos 01 (um) profissional engenheiro ou arquiteto com habilitação na área de 
Segurança do Trabalho para execução dos serviços, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente (CREA/CAU), para atuar como responsável técnico, numa das 
formas a seguir. 
  
Pergunta: 
  
Qual prorrogativa foi utilizada na definição da qualificação técnica dos profissionais habilitados a elaborar projeto prevenção e combate a incêndio e pânico? Pois os profissional 
engenheiro Civil, Arquiteto ou engenheiro ou arquiteto com habilitação na área de Segurança do Trabalho possui competência para elaborar projeto de prevenção e combate a incêndio e 
pânico. 
 

 RESPOSTAS 

Apesar de perceber o questionamento mal formulado, entendemos que a empresa quer saber se o Engenheiro Civil não teria competência para elaborar o projeto de 
prevenção e combate a incêndio. A resposta é afirmativa no sentido de informar que qualquer engenheiro ou arquiteto registrados em seus conselhos de classe (CREA ou 
CAU), QUE TENHA HABILITAÇÃO COMPROVADA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO (grifos nossos) terá que compor o quadro da licitante no momento da entrega 
da proposta. 

 
 
 
Em 16/02/2018. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
Ana Carolina Santos 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


