
 

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA 

 

Prefeitura de Camaçari: Rua Francisco Drumond, sn, CEP. 42.800-000 - Centro Administrativo. 
Camaçari – Bahia – Brasil 

  

 

CONCORRENCIA PUBLICA N° 09/2018 

 

Objeto: é a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de Levantamento 

Topográficos no Município de Camaçari – Bahia. 

 

 

Uma pretensa licitante questionou e de imediato, foram submetidos à análise e emissão de 

parecer por parte da Secretaria de Infraestrutura do Municipio. 

 

 

Com base na análise  e no julgamento da Seinfra do Municipoio, tornamos público o resultado: 

 

 

RESPOSTA AOS  VOSSOS  PEDIDOS  DE  ESCLARECIMENTOS: 

 

QUESTIONAMENTO 1: Se tratando de profissionais com a mesma qualificação técnica exigida 

(“engenheiro de agrimensura com experiência em levantamento planialtimétrico cadastral”), há a 

necessidade de serem apresentados dois profissionais distintos? Ou pode ser apresentado 1 

(hum) profissional, comprovando-se a qualificação técnica exigida pelo edital? 

resposta – Deverá atender as exigências do item 8.2.4 alínea “b” do edital, pois em função das 

diversidades e demandas dos serviços a equipe mínima necessária para execução do 

contrato deve ser composta por 02 engenheiros agrimensores. 

 

QUESTIONAMENTO 2: Poderá a licitante apresentar a comprovação dos quantitativos exigidos 

pelo edital através da somatória dos quantitativos dos serviços em dois ou mais atestados? 

resposta –  Sim. 

 

QUESTIONAMENTO 3: Quanto ao serviço Determinação de Coordenadas de RRNN SICAD e/ou 

SICAR e/ou IBGE. – Área total, maior ou igual à: 50,00km poderão ser apresentados atestados 

com unidade geodésica - “und” (unidade de marco de apoio geodésico georreferenciado)? 

resposta – Deverá ser comprovada a unidade de medida solicitada no edital. 
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QUESTIONAMENTO 4:  Na hipótese da apresentação de ambos profissionais (engenheiro de 

agrimensura) do item b), os atestados e respectivas Certidões de Acervo Técnico – CATs,  deverão 

ser apresentados para ambos? Ou poderão ser de um responsável técnico? 

 

resposta – Sim, ambos os profissionais deverão apresentar comprovação técnica, conforme o 

item C do edital. 

 

Camaçari, 27 de agosto de 2018. 

 

Comissão Permanente de Licitação – Compel 

Manoel  Alves  Carneiro 

Presidente em exercicio 


