
 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
Comissão Central  Permanente de Licitação – COMPEL 

             

Camaçari, 27 de novembro de 2017. 

 
 

TOMADA  DE  PREÇOS nº 001/2017 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de Reforma das 

Instalações Elétricas e Civil da Sala de Medição e Iluminação  do Centro Comercial de Camaçari, 

com fornecimento de mão de obra e materiais, no Município de Camaçari – Bahia. 

 
 
Senhores Licitantes,  
 
 
Tornamos público às empresas a  E R R A T A  assim  descrito:  
 
Redação “contendo erros  no texto” 

8.2.3.2      Comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a 
entrega da proposta técnica, profissional de nível superior devidamente reconhecido 
pela entidade profissional competente, para atuar como responsável técnico de suas 
respectivas áreas, e de nível técnico ou superior para atuar como técnico de segurança, 
numa das formas a seguir 

Redação  Correta  
8.2.3.2      Comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

abertura do certame, profissional de nível superior devidamente reconhecido pela 
entidade profissional competente, para atuar como responsável técnico de suas 
respectivas áreas, e de nível técnico ou superior para atuar como técnico de segurança, 
numa das formas a seguir 

 
 
 
Redação “contendo erros  no texto” 

8.2.3.4  Atestado de visita ao local das obras, expedido pela Secretaria de Infraestrutura e 

Habitação – SEINFRA do Município de Camaçari, em nome do Engenheiro Civil ou 
Arquiteto Responsável Técnico pela empresa licitante – agendamento através  dos  
Fones: xxx (71) 3644-9701 / 3644-9704- com a  Engª - Ana Lúcia Apenburg - responsável 
indicado pela SEINFRA. Salientamos que a referida visita deverá ser realizada no máximo 

até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura do certame  (opcional)  ou  (apresentando 

Declaração de ter Pleno Conhecimento dos Serviços) 

Redação  Correta  
8.2.3.4  Atestado de visita ao local das obras, expedido pela Secretaria de Infraestrutura e 

Habitação – SEINFRA do Município de Camaçari, em nome da pessoa / profissional 
indicado pela licitante  – agendamento através dos  Fones: xxx (71) 3644-9701 / 3644-
9704- com a Engª - Ana Lúcia Apenburg - responsável indicado pela SEINFRA. 
Salientamos que a referida visita deverá ser realizada no máximo até 48 (quarenta e oito) 

horas antes da abertura do certame (opcional)  ou  (apresentando Declaração de ter Pleno 

Conhecimento dos Serviços) 

 
 
Em tempo, informamos  que  ficam  mantidas as cláusulas e exigências do Edital,  inclusive  mantida 
a data e horário / local da abertura do certame. 

 
 
Atenciosamente,  
 
 
    Manoel  Alves  Carneiro 
Presidente exercício / COMPEL  
 


