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TOMADA  DE  PREÇOS nº 007/2018 – COMPEL 
Proc. Adm.  nº 00722.11.07.611.2018 

 

Objeto é a: contratação de empresa de engenharia para manutenção da estrutura física e das 
instalações prediais elétricas, hidráulicas e sanitárias dos cemitérios da Gleba-H, 
Gleba C, Parafuso, Vila de Abrantes, Arempebe, Monte Gordo e Barra do Pojuca no 
município de Camaçari – Ba.  

 

Boa tarde, 

Prezados 

 

DOS        QUESTIONAMENTOS 

 

Gostaria de solicitar esclarecimento a respeito da tomada de preço 007/2018, no 
 item 8.2.3 referente a qualificação técnica letra  

c.1) - Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado 
em nome da licitante ou do(s) profissional(is) indicado(s) para atuar como 
responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

Gostaria de saber se pode ser colocado o atestado em nome do responsável técnico, 
ou é necessário apresentação do atestado em nome da licitante em conjunto com 
responsável técnico. 

   

--  
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À Empresa  
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Prezado Senhor,  

 

Tomamos conhecimentos de vossos questionamentos e ao analisarmos o Edital  - 
qualificação técnica – realmente detectamos a não inclusão de algumas 
exigências, principalmente no que se refere ao assunto questionado.   

Portanto, tendo em vista a procedência de vossos questionamentos, decidimos por 
REVER / REANALISAR  o conteúdo do Edital da TP 007/2018 e para tanto,  a bem 
da Administração Pública e da Transparência,  decidimos por  ADIAR “sine-die” a 
Data de Abertura do certame  que iria acontecer no dia 09 /11 /2018  “veja publicações no 

Portal do Municipio  /  Jornal de Circulação  e  no  D O E..dia 29/10/2018 (3ª. terça-feira) 

Salientamos que assim que o novo edital estiver reformulado e corrigido, 
republicaremos  nos mesmos de comunicação e nos prazos legais previstos em Lei. 

 

Maiores informações no e-mail  compel.obras@gmail.com   ou  via  fone  xxx 71 3621 
– 6879. 

 

Camaçari, 29 de outubro de 2018. 

Comissão Permanente de Licitação – Compel 

Manoel Alves Carneiro  

Presidente em exercicio 
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