
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 

 

Salvador, 27 de fevereiro de 2019. 

 

Senhores Interessados, 

Informamos a seguir, os questionamentos de licitantes interessados no certame e das respostas 

do setor técnico competente da SMED e da COPEL, acerca da CONCORRÊNCIA nº 001/2018. 

 

 QUESTIONAMENTO 01 
 

No item 9.2(quadro de atestação), é solicitado que a empresa/equipe técnica tenha atestados 

para elaboração de projetos de Terraplanagem. Porem após analisarmos os valores ofertados 

na planilha de preços unitários, observamos que esse item corresponde a apenas 0,2034%. 

Dessa forma, conforme a lei das licitações e em nosso entendimento, esse item não é relevante 

para ser cobrado atestação para execução dos serviços previstos na Concorrência 001/2018.  

  

 RESPOSTA  
 

Conforme art. 30, inc. I, § 1º da Lei nº 8.666/93, para fins de verificação da qualificação técnica, 
a Administração poderá exigir dos licitantes a apresentação de atestados de desempenho 
anterior que demonstrem sua capacidade técnica relativamente às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto. Cabe à Administração a definição das referidas 
parcelas com base na eleição de parâmetros que restem devidamente motivados no processo 
administrativo de contratação como sendo adequados, necessários, suficientes e pertinentes 
ao objeto licitado. Um dos parâmetros para a referida definição por parte desta Administração 
é relativo ao risco que a má execução do serviço/parcela pode representar na perfeita 
execução do objeto licitado. Nesta esteira, entende-se que a má execução dos projetos 
executivos, em especial os projetos de Arquitetura, Terraplanagem, Estruturas e Elétrica, 
poderão acarretar em diversos entraves e irregularidades na execução das obras, assim como 
na sua futura utilização. Entende-se, portanto, que estes itens possuem relevância para a 
qualificação técnica. 
 
 QUESTIONAMENTO 02 

 
Com relação ao item 1.0(Projetos), quais projetos teremos que executar, uma vez que todos 
eles já estão prontos? Será necessária a execução desses projetos? 
 
RESPOSTA  

 
Deverá ser elaborado pela CONTRATADA todos os projetos executivos da nova unidade escolar, 
com as adequações que se fizerem necessárias à implantação do projeto entregue ao solo local. 



O projeto entregue para a CONTRATADA deverá servir como “Projeto Básico”, isto é, um 
conjunto de informações que foram utilizadas para definir, com certa precisão, as 
características básicas da nova unidade escolar, com intuito principal de estimar o custo e prazo 
de execução. 
 
 QUESTIONAMENTO 03 

 
Entendemos que não será necessário a apresentação das composições de preços unitários para 
todos os serviços constantes na planilha do Edital, devendo as referidas composições serem 
apresentadas apenas pelo licitante vencedor. Está correto o nosso entendimento? 
 
RESPOSTA  

 
Não. Conforme solicitado no item 8.1.1 do edital, a Carta Proposta, a qual deve ser entregue 
por todos os licitantes no Envelope A – Proposta de Preços, deve conter a composição de 
preços unitária analítica para todos os itens da planilha. 
 
 
 QUESTIONAMENTO 04 
 
Solicito a disponibilização dos perfis de sondagem do terreno no qual será implantada a CMEI 
objeto da licitação supracitada. 
 
 
RESPOSTA  
 
Conforme previsto no Edital da licitação, deverão ser realizados pela CONTRATADA todos os 
estudos do solo local que se fizerem necessários. 
 

 QUESTIONAMENTO 05 
 
Em relação a qualificação técnica, o item 9.1 (pág. 25) do edital supracitado, solicita a 
comprovação do cadastro no conselho competente. No caso de consórcio entre empresa 
projetista e construtora. Entendemos que para atendimento ao edital, basta que a empresa 
projetista possua registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e a empresa 
construtora possua registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA. Está 
correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA  
 
Sim, está correto. 
 
 
 
HILAISE SANTOS DO CARMO 
Presidente da COPEL/SMED 
 


