
 

                  ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
Comissão Permanente de Licitação – COMPEL 

 

 
Camaçari, 26 de setembro de 2017. 

CONCORRÊNCIA nº 002/2017 
 
 

Objeto: contratação de empresa de engenharia para a execução de obra de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, no município de Camaçari – Bahia, conforme Projeto, Especificações e 
Planilhas, fazendo parte integrante do Edital 

 
- Uma Pretensa licitante fez os seguintes questionamentos: pergunta 

Devido ao adiamento da sessão de abertura da Concorrência n° 002, referente à garantia de proposta poderemos utilizar a mesma?  

Resposta – conforme exigido no subitem 6.2.6 alínea “a” do Edital, a Garantia prestada deverá ter validade de 60 
(sessenta) dias. 

 
- Outra  Pretensa licitante fez os seguintes questionamentos: perguntas 

Para que possamos elaborar nossa proposta, solicitamos dos senhores os seguintes esclarecimentos sobre a CP nº 002/2017. 

O artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, em seu parágrafo 1º, inciso I e parágrafo 2º, determinam: 

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, limitadas as exigências. 

I – capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado 
de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente 
as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas 
ou prazos máximos. 

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior serão definidas no instrumento 
convocatório. 

 Perguntamos: 

1)    Quais são as parcelas de maior relevância e valor significativos? 

 2)    Podemos admitir que será obrigatório a comprovação dos seguintes serviços: 

a)    Cravação de estacas metálicas com peso maior ou igual ao TR-45? 

b)    Execução de estrutura metálica com vãos maior ou igual a 30,00m? 

c)    Execução de estação de tratamento de esgotos (ETE)? 

       Resposta: a) – O edital não faz menção às parcelas de maior relevância; portanto, seguir as regras editalicias. 
 

                        b) –Cada empresa deverá seguir as regras editalicias e apresentar seus Atestados Técnicos 
devidamente registrados  e na forma exigida e, desde que sejam compatíveis e que contemplem 
de forma satisfatória o objeto licitado. 

 

 

 
 

Comissão Permanente de Licitação – Compel 
Manoel Alves Carneiro – Presidente em Exercicio. 

 

 

 

 


