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PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO DA BACIA DO RIO MANÉ DENDÊ  

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 – SEINFRA  /  LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SEINFRA 

Objeto: 

Contratação de empresa para execução das obras do MINIECOPONTO PILOTO, a  situar-se na Rua Cardeal Jean, 
Rio Sena, Subúrbio Ferroviário – Salvador/BA, sob  regime de empreitada por preços unitários, com 
fornecimento de mão de obra,  materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes 
serviços,  observadas as disposições do Projeto Básico. 

 

ESCLARECIMENTO Nº 02 
 

Questionamento(s)   Resposta(s) 

“A utilização de arquivos PDF não editáveis 
dificulta a busca de informações no documento, 
em prejuízo ao princípio da transparência e 
contraria o disposto no art. 8º, § 3º, inciso III, da 
Lei 12.527/2011. (Acordão 934/2021 – TCU – 
Plenário). 
Ademais, decidiu o TCU que a inserção do edital e 
seus anexos, em formato não editável, que não 
permita a busca de conteúdo no arquivo, infringe 
a Lei 12.527/11. 
A disponibilização de arquivos PDF que impedem 
a utilização por qualquer usuário de ferramenta 
de pesquisa de palavras e de selecionar e copiar 
textos, dificulta a busca de informações no 
documento, em prejuízo ao princípio da 
transparência e contraria o disposto no art. 8º, § 
3º, inciso III, da Lei 12.527/11, que prevê que as 
informações disponibilizadas nos sítios oficiais 
deverão atender ao requisito de 'possibilitar o 
acesso automatizado por sistemas externos em 
formatos abertos, estruturados e legíveis por 

máquina'.⠀ 
Com fulcro nas informações acima, solicito que as 
planilhas e demais documentos do supracitado 
processo licitatório sejam disponibilizados em 
arquivos PDF pesquisáveis.” 
 

  Diante do questionamento apresentado, 
considerando que parte do edital 
disponibilizado se encontra em formato 
“pdf” não pesquisável (Projeto Básico, 
Especificações Técnicas, Planilha 
Orçamentária, Composição, BDI e 
Cronograma), disponibilizamos nesta data 
os arquivos dos mencionados documentos 
em formato “pdf” pesquisável, os quais 
podem ser acessados Portal da SEINFRA no 
Link “licitações” 
(http://www.seinfra.salvador.ba.gov.br/i
ndex.php/licitacoes) no item “16. 
LICITAÇÃO Nº 08/2002 – MINIECOPONTO 
PILOTO – TOMADA DE PREÇOS Nº 
002/2022”. 

 

 
Salvador, Bahia, 03 de outubro de 2022. 
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