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TOMADA  DE  PREÇOS nº 006/2019 – COMPEL 
 

Objeto é a: contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria especializada na ELABORAÇÃO 

DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS relativos ao PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA NA BACIA DO RIO CAMAÇARI, 

(conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo) - Abertura: dia 27 de maio de 2019 
às 09:00hs.  

 

 

DOS   QUESTIONAMENTOS   e  do  PEDIDO, 
  
Referente ao processo licitatório Tomada de Preços 006/2019, cujo objeto se constitui 
como Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria especializada na “Elaboração de 
Estudos e Projetos Executivos relativos ao Programa de Urbanização Integrada na Bacia do Rio 
Camaçari”, publicado por este órgão, com data de realização da licitação prevista para o dia 
27/05/2019, fazemos os seguintes registros: 
  

1.          Tendo em vista que os arquivos, planilhas e documentos referente aos Projetos 
Básicos relativos ao Programa de Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari, 
solicitados desde 09 de maio de 2019, não foram disponibilizados até a presente data 
(21/05/2019) no Portal de Compras da Prefeitura de Camaçari, como informado pelo 
próprio Edital, e, estes por sua vez, se constituem como objeto intrínseco para a análise 
do objeto, elaboração do Conhecimento do Problema e Metodologia de Trabalho e, 
finalmente composição de Proposta Técnica e de Preços para a presente concorrência; 

  

2.          Tendo em vista que foi disponibilizado apenas as sondagens no dia 16/05/2019, um 
dos elementos de base para a elaboração do projeto básico, e, portanto não suficientes 
para a elaboração da presente proposta; 

  

3.          Tendo em vista que na errata emitida por esta Comissão de Licitação no dia 08 de 
maio de 2019, no qual em seu item 4.2 retira o impedimento de participação do Autor do 
Projeto Básico (pessoa física ou jurídica). Entendemos, assim, que o autor do Projeto 
Básico, possuirá vantagem técnica e de preços sobre os demais concorrentes devido ao 
conhecimento dos documentos intrínsecos na elaboração da presente proposta, tais 
como, os projetos básicos, documentos e planilhas; 

Dessa forma, diante dos fatos apresentados, registramos a solicitação mais uma vez do adiamento 
da data de licitação. 

  

Atenciosamente, 

  

Gersus Araripe 
Diretor Comercial 
Presidente em exercício. 
 



 
 
 
 


