
Uma  Pretensa  Licitante Questionou  
 

Questionamento 01 da Republicação  

 
 
Camaçari 29/ julho / 2019 
 
 

 
TOMADADE  PREÇOS nº 007/2019 – COMPEL 

 
 
 
Objetoé a:Contratação de empresa de prestadora de serviços técnicos de arquitetura e engenharia 
para elaboração do Projeto Executivo, visando a execução das obras da Vila dos Esportes situada 
na confluência da Avenida Industrial com a rua do Estádio e sua vizinhança no Município de 
Camaçari – Bahia 
 
 
Abertura: dia 22 de agosto de 2019 às 09:00hs.  
 
 

 
 
Tendo em vista os questionamentos mencionados, a Comissão Permanente de Licitação – 
COMPEL, com o apoio da Equipe Técnica, analisou e julgou. 
 

 

 

Com relação aos questionamentos apresentados, informo o que segue: 

 

 

ITEM 02 - PERGUNTA: Solicito esclarecimento quanto a possibilidade da reutilização das 

Declarações dos Profissionais, de participação, em conjunto com o Licitante, na Tomada de 

Preços nº 007/2019, feitas para a sessão anterior que foi denominada deserta que já estão 

assinadas, com as firmas reconhecidas em cartório e não foram utilizadas em decorrência do 

escritório naquele momento não poder participar da referida Tomada de Preços? 

 
RESPOSTA:  Sim, positivo..  

 
ITEM 02 - PERGUNTA:   No Anexo IV, Quadro 10 – Elementos Avaliados na Experiência 

Específica da Empresa, os atestados apresentados tem que ser emitidos pelo CREA e CAU 

ou podem ser de uma empresa para quem o escritório tenha prestado serviços? 
 

ITEM 03  PERGUNTA:  . Ainda no Anexo IV as CAT's apresentadas no Quadro 09 podem 

ser reapresentadas no Quadro 10, caso o objeto se aplique? 
 
 
 
 

ITENS  2 e 3:  Vide referências abaixo contidos no corpo do Edital  

 

16.5. EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA DA EMPRESA 

 

 



A experiência em realização de serviços específicos ao objeto deste certame far-se-á 

exclusivamente através de atestados de capacidade técnica, emitidos em favor da LICITANTE, por 

Órgão ou Entidade da Administração Pública e/ou Privada. 

 

Os atestados deverão estar devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.  

 

16.6. ELEMENTOS AVALIADOS NA EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA DA EMPRESA 

 

A comprovação da experiência da empresa deverá ser feita através de atestados emitidos em 

nome da LICITANTE acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico.  

CAT’s emitidas pelo CREA, CAU ou documento equivalente emitido por outros Conselhos de 

Classe. 

 

Cada atestado poderá ser utilizado no máximo duas vezes, sendo uma única vez para 

comprovação e pontuação em relação ao item 16.5 – Critérios para pontuação dos membros da 

EQUIPE CHAVE e uma única vez em relação ao item 16.6 – Elementos Avaliados na Experiência 

Específica da Empresa.  
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Comissão Permanente de Licitação – Compel 
     Manoel Alves  Carneiro  
     Presidente Exercicio 
 


