
 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
Comissão Permanente de Licitação – COMPEL/Obras 

 

Camaçari, 16 de julho de 2020 

 

TOMADA DE PREÇOS nº 007/2020 

OBJETO: : Contratação de empresa especializada na execução das obras e serviços 
na construção da Praça e quadra de Sucupió de Abrantes, no distrito de 
Abrantes, do município de Camaçari - Bahia 

. 

 

RESPOSTA AO 1º QUESTIONAMENTO 

 
 

Prezados Senhores,  

A empresa Construkeruv Construcoes e Materias de Construcao Eireli, CNPJ: 
13.380.489/0001-16, com sede na Rua do Sitio São Jorge, S/N, Bairro: Catu de Abrantes, 
Cidade: Camaçari - BA, solicita os seguintes esclarecimentos: 
 
 
Questionamento- 
 
1º De acordo com o item 4.1 do edital da licitação referida o mesmo informa que só 
poderá participar da licitação as empresas que apresentarem o CRC (Certificado de Registro 
Cadastral). Gostaríamos de saber se será possível apresentar o  como Registro Cadastral. 
 
 

Resposta:  

O SICAF não substitui o CRC da PMC, no entanto, conforme previsto no item 4.1 do edital será 
também permitido a participação no procedimento licitatório todas as licitantes que apresentem 
até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, todos os documentos 
referentes ao cadastramento, conforme determina o art. 22 § 2º da lei nº 8.666/93.  
 
Assim sendo, conforme entendimento da Compel a apresentação de todos os documentos 
exigidos no certame poderão ser apresentados no Envelope I – Habilitação, desde que cumpra 
a exigência estabelecida para o CRC – item 4.1 do Edital. 

 
4.1 Só poderão participar da licitação pessoas jurídicas cadastradas na Secretaria da 
Administração do Município de Camaçari, que apresentarem o CRC (Certificado de 
Registro Cadastral), emitido pela COPEC – Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores de Camaçari e atenderem às exigências deste edital e seus 
anexos. As empresas que não possuam o C R C expedido pelo Município de 
Camaçari, referente ao objeto da licitação, poderão participar do procedimento 
licitatório, desde que apresentem até o terceiro dia anterior à data do recebimento 
das propostas, todos os documentos referentes ao cadastramento, conforme 
determina o art. 22 § 2º da lei nº 8.666/93. 
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Questionamento- 
 
2º  De acordo com o item 11.3.5 do edital da licitação referida o mesmo informa que as 
empresas poderão apresentar o CD contendo o Orçamento Sintético; (II) Planilha de 
Composição Analítica de BDI; (III) Planilha de Encargos Sociais, no prazo de 24 horas. 
Gostaríamos de saber se será necessário apresentar as composição de preços unitário no dia 
da licitação ou só quando solicitado.  

Resposta:  Apenas a composição de preços unitários no dia abertura da licitação na forma 
exigida em CDr, ou seja, sendo que após a classificação e transcorrida a Fase Recursal, a 
empresa melhor classificada, deverá apresentar por via impressa as Planilhas de 
Composição de Preços Unitários no prazo máximo de 02 (dois) dias; quando da notificação 

por parte da Comissão Permanente de Licitação – Compel, conforme previsto 11.3.9. 

 
 
 
 
Antonio Sergio Moura de Sousa  
Presidente das Compel 
 
 
 
 
 


