
 FOLHA DE INFORMAÇÃO III 
 

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 101/2017 – COMPEL 
PROCESSO N.º 00600.11.07.611.2017 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de Conservação, 
Limpeza e Manutenção dos 07 (sete) Cemitérios do Município de Camaçari, sendo eles: Gleba H, Gleba C, 
Parafuso, Vilas de Abrantes, Arembepe, Monte Gordo e Barra de Pojuca. 

 
Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação acima 
mencionada, informamos: 
 
 
Pergunta 1:  
 
 
Ref.:  PR0CESSO ADMINISTRATIVO 00.600.11.007.611.2017 

                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em referência ao pregão supracitado  seguem questionamentos.: 
  
1-  Objeto em licitação não menciona o  dimensionamento  dos cemitérios a serem dados manutenção; 
2-  O objeto em licitação não define equipe mínima para atendimentos aos cemitérios em referência; 
3-  O objeto em licitação não define se os profissionais irão trabalhar para fechamento dos túmulos; 
4-  Em referência haverá necessidade dos trabalhos aos sábados domingos e feriados?; 
5-  Objeto em referência não menciona de quem é a responsabilidade do projeto quando da construção dos 
túmulos e lajotas e etc. 
6-  Objeto em referência menciona a necessidade do responsável técnico. O mesmo haverá necessidade em 
conjunto com a empresa de emitir ART? 
7-  A Lei 866/93 estabelece um tempo mínimo de 30 dias para a modalidade e referenciada acima, sendo que 
o edital do mesmo está datado de 01/11/2017 e no portal também não deixa explicita a data de postagem no 
portal de compras; 
8-  Objeto em licitação no seu edital não referência  o número está escrito 000/2017; 
9-  Nos concretos aplicados haverá necessidade de teste de qualidade dos mesmos? 
  
 
Diante do exposto solicitamos o adiamento da abertura do pregão para 08 dias uteis. Já que há necessidade 
de revisão na parte orçamentaria assim como adequação as resposta por esse órgão. 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



Resposta 1: 
 
 O referido questionamento foi submetido a análise a Secretaria de Serviços Públicos - SESP, sendo 
respondido da seguinte forma: 
 
 
1 -   Os item do objeto da licitação estão com os dimensionamentos totais, não havendo necessidade de 
detalhamento por cemitério. 
 
 2 -   Conforme edital, estamos contratando os serviços, a gestão e o dimensionamento da equipe de trabalho 
caberá a empresa ganhadora. 
 
3 -   O objeto é param manutenção, e os itens estão discriminados no edital, os sepultamentos, não fazem 
parte deste edital. 
 
4 -   Conforme edital, estamos contratando os serviços, a gestão e o dimensionamento da equipe de trabalho 
caberá a empresa ganhadora. 
 
5 -   Construção de túmulo, não faz parte dos itens desta licitação 
 
6 -   Conforme edital, estamos contratando os serviços, a gestão, o dimensionamento da equipe  de 
trabalho e a adequação da documentação necessária para todas as etapas do contrato caberá a empresa 
ganhadora. 
 
7 -   Assim dispõe o art. 4º da Lei nº 10.520/2002: Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a 
convocação dos interessados e observará as seguintes regras: (...) V - o prazo fixado para a apresentação 
das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis; 
 
8 -   Esclarecemos que referente a ausência do numero do Pregão  no edital,  em anexo da publicado no 
portal de compras, informamos que: 
  
Onde – se lê: 
 
PREGÃO N° 000/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
 
Leia – se: 
 
PREGÃO N° 101/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
 
9 -  Este item "teste de qualidade" não faz parte deste edital. 
 
 
Camaçari, 20 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
Aricele Guimarães Machado Oliveira 
Pregoeira da COMPEL  
 
 


