
UMA   PRETENSA   LICITANTE   QUESTIONOU 

 
Camaçari, 21 de agosto de 2019 

 
 

TOMADA  DE  PREÇOS nº 007/2019 – COMPEL 
 

Objeto é a: Contratação de empresa de prestadora de serviços técnicos de arquitetura e engenharia para elaboração do 

Projeto Executivo, visando a execução das obras da Vila dos Esportes situada na confluência da Avenida Industrial com a 
rua do Estádio e sua vizinhança no Município de Camaçari – Bahia, (conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas 
ao processo)   

 

Tendo em vista os apontamentos contidos no  6º questionamento por uma pretensa licitante;  e 
com base nas  respostas  emitidas pela Equipe Técnica – através do Eng. Dr. Márcio Targa - a  
Compel  torna público as respostas: 

 
 

1. Do prazo de execução dos serviços serão excluindo o tempo em que o Órgão 
Gestor estiver providenciando: 

o Os documentos, reuniões e entrevista que servirão de base para 
aprofundamento do conhecimento do Programa de 
Necessidades, para caracterização do usuário bem como dos 
aspectos topográficos terreno, dentre outros dados que sejam 
relevantes. 

o As aprovações do Estudo Preliminar e do Projeto Básico pelo 
Órgão Gestor e pelos demais Órgãos e Concessionárias 
envolvidos. 

 
Se esse tempo for considerado dentro do prazo de execução do Projeto o que ocorrerá caso as 
informações, documentos, reuniões e entrevista, fundamentais para subsidiar a elaboração do 
Projeto, demorarem a ser providenciadas. 

 
 
Nesses  casos  a Contratada deverá apresentar justificativa para ser objeto de 
análise da Contratante quanto à reposição dos prazos. 
 

2. No Edital “Item IX – Anexos”, Subitem “Anexo I” está mencionado  a  “Tabela R 4”, 
onde posso encontrá-la? 

 
Respostas: tais arquivos encontram-se disponíveis no Portal de Compras do 

Municipio  com as seguintes Denominações (Anexo IV – Quadros – 
Anexo III  e  Anexo  I)  no formato  P D F. 

 
 

5.6  Diz que “Os documentos extraídos via internet somente serão considerados válidos 
após a confirmação de autenticidade por servidor municipal no endereço oficial 
(site) do órgão emitente”; 

 
Respostas: Tradução -  todos os documentos que a LICITANTE  extrair  da internet – 

ao se confrontar a VERACIDADE de tais documentos -  deverão estar válidos para 
a data de abertura do certame; é o que prevê a Lei. 

 
 



 
8.1  Diz que “Poderão ser apresentados em originais, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará a 

licitação...”  
 
 

Respostas – os documentos que forem apresentados por cópia simples (documentos 

de Habilitação) – poderão ser autenticados por servidor público  que faça  parte da 
nossa Compel   

  
 
 

 4. No quadro 10 do Anexo IV do Termo de Referência pode ser incluído um atestado 
de um dos participantes da Equipe Chave e Técnica que não seja sócio, nem 
funcionário e nem responsável técnico da Empresa Licitante mas cujo atestado se 
aplique ao elemento avaliado? 

 

Respostas: Não .   Verificar Item 19.3 do Edital.  

 
 

5. No Edital do Subitem 10.1.1  b) pula para o Subitem d1) não existem portanto os 
Subitens c)  e  d)? 

 
 

Respostas: podem continuar considerando  os  subitens d-1),  d-2)  e d-3) 
 Pois, por  vícios da era da computação – o  texto do subitem c)   que deveria ser 

A planilha do excel deverá vir com arredondamento de 02 (duas) casas 
decimais................................................................................................................................. 
Passa  ser:  
Subitem c) - A planilha do excel deverá vir com arredondamento de 02 (duas) casas 
decimais................................................................................................................................. 
 

 
 
 

6.  A tabela do CAU considera que com a apresentação do Projeto Básico se concluiu 
aproximadamente 60% da execução do Projeto como um todo, no Quadro 06– 
Cronograma Físico-Financeiro, e no Quadro 07 – Pagamento Por Etapa Concluída, ambos 
do Anexo IV - Termo de Referência foi considerado que até essa etapa seriam concluídos 
apenas o correspondente a 33,65% e ainda considera que 50% do tempo de execução do 
trabalho já foram transcorridos (2 meses), diante dessa variação de percentagem será 
possível quando elaborarmos a nossa proposta alterarmos esse percentual de 33,65%. 

 

Respostas: Não.  Deverão  obedecer ao cronograma físíco financeiro apresentado. 

  
 
 

7.  Quais as áreas em que estão previstos os Projetos de Sonorização? 
 

Respostas: Áreas previstas para realização de eventos externos a serem definidas 
quando da elaboração do projeto básico 

   
 
 



 
 Pergunta 1: Que tipo de integração se pretende entre a Vila dos Esportes e a área alagadiça? 

 
Respostas:Estudo  de  requalificação da área no contexto de reabilitação paisagística. 
 
 
 
Pergunta 2: O projeto a que se referem as diretrizes gerais de projeto é o da Vila dos Esportes 
como um todo ou apenas a área alagadiça? 
 

Respostas: Verificar o objeto do Edital e no Projeto. 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
Marcio Targa  

Atenciosamente, 

 
 
 
 
Comissão Permanente de Licitação – Compel 
                   Manoel  Alves  Carneiro 
                                Presidente em exercicio 

  

 


