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

 

 

Camaçari, 28 de janeiro de 2019 

 

CONCORRÊNCIA nº 032/2019 

OBJETO: : Contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de 
engenharia para execução de relatórios de vistorias, relatórios 
socioeconômicos, levantamento de serviços e elaboração de orçamentos de 
reforma para intervenções de melhorias em unidades habitacionais 
precárias no município de Camaçari, BA 

. 

 

RESPOSTA AO 2º QUESTIONAMENTO 

 

Empresa: Pretensa Licitante. 

 

Questionamento & - RESPOSTAS 
 

1. Quanto a composição do Consórcio 
a) Existe um modelo previamente aprovado pela COPEL do Termo de Compromisso de Sociedade de Propósito 
Específico – SPE para participação desta licitação? 
 
  RESPOSTA: Não. 
 
b) Pretendemos criar um consórcio com 02 empresas, as mesmas deverão apresentar a documentação de 
Regularidade Jurídica e Regularidade Fiscal correto!! Podemos apresentar na qualificação técnica atestados 
das 02 empresas?  
 
 RESPOSTA: Vide itens 4.2.1 e 4.2.9 do edital.   
c) O Termo de Compromisso de Sociedade de Propósito Específico deverá ser reconhecido firma?  
 
RESPOSTA o termo deve ser apresentado tal como exigido em Edital. 
 
d) O termo de Compromisso de Sociedade de Propósito Específico – SPE deverá ser registrado na Receita 
Federal e demais órgãos competentes após a divulgação do resultado da licitação?  
 
 RESPOSTA: é responsabilidade dos licitantes os procedimentos necessários para garantir a eficácia 
jurídica do termo de compromisso. 
  
2. Quanto ao credenciamento 
 
a) A procuração para credenciamento de representante legal na licitação deverá ser em nome do futuro 
consórcio ou pode ser em nome da empresa líder?  
RESPOSTA: a COMPEL não é órgão de assessoria jurídica de licitantes. No entanto, vale dizer que 
procuração dá poderes ao outorgado para representar o outorgante e apenas o outorgante.  
 
b) Deverá conter 01 procuração assinada pelos 02 representantes das empresas que irão compor o consórcio 
ou somente de uma empresa?  
 
RESPOSTA: a COMPEL não é órgão de assessoria jurídica de licitantes. No entanto, vale dizer que 
procuração dá poderes ao outorgado para representar o outorgante e apenas o outorgante. 
  
3. Quanto a Proposta Técnica e Proposta de Preços 
 
a) Iremos apresentar uma única proposta técnica e uma única proposta de preços.... ambas deverão ser em 
nome do futuro consorcio? 
 
 RESPOSTA: a proposta técnica deve ser elaborada pelo licitante, com as formalidades do item 7.  
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4. Quanto ao Seguro-Garantia 
 
a) Sendo composto o futuro consorcio, o seguro-garantia deverá ser feito em nome do consorcio (um único 
valor) ou em nome das 02 empresas?  
 
RESPOSTA: a garantia deve ser ofertada pela licitante, vide item 9.4.  
  
5. Quanto as declarações 
 
a) As declarações a serem entregues deverão ser em nome do futuro consórcio ou em nome das empresas 
participantes?  
 
RESPOSTA: as declarações devem ser feitas em nome da licitante.  

 

 
Antonio Sergio Moura de Sousa 
Presidente em exercício  


