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Salvador, 22 de agosto de 2019 

 

 

 

ESCLARECIMENTOS Nº 01 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2019 – RDC /SUCOP 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Encaminhamos para conhecimento de todos os interessados no certame acima 
referido, questões formuladas à Comissão Especial Mista de Licitação com as 
respectivas respostas, ao tempo em que permanecemos à disposição para 
esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Ivone Maria Valente 

Presidente da Comissão de Licitação 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

PERGUNTA - 01: 

RESPOSTA - 01: 

Conforme exigido no Edital, a comprovação de execução de todos os serviços 
descritos no Quadro 5, deve ser igual ou de complexidade superior. 

A Comissão entende que a metodologia executiva “Tunnel Liner” se caracteriza como 
de maior complexidade. Atestados dessa natureza serão analisados e julgados em 
função dos quantitativos exigidos no referido quadro de pontuação. 

 

PERGUNTA - 02: 

“Entendemos que NÃO SERÁ ACEITO O SOMATÓRIO PARA ATENDIMENTO DA 
QUANTIDADE MÍNIMA DE QUALQUER ITEM EXIGIDO. 

PERGUNTA, no caso de consórcio onde as empresas A e B já possuam atestado com 
quantidade superior a mínima, porém seus somatórios atingem a quantidade para 
pontuação máxima, este somatório será aceito como pontuação máxima?” 

RESPOSTA - 02: 

Conforme item “B1” do Edital: “A comprovação da execução dos serviços realizados 
de cada item de serviço, será feita por apenas 01 (um) atestado, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado devidamente registrado no Órgão Técnico 
Competente, comprovando a realização dos serviços descritos no Quadro 5 acima, de 
objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, não se admitindo 
atestado(s) de fiscalização de execução de obras/serviços equivalentes.... ”. 

 

PERGUNTA 03 

“Para atendimento da Equipe Técnica Mínima, quando no item C3 permite a utilização 
de 2 (Dois) atestados, porém no item seguinte C4 restringe a somatória, entendemos 
que poderão ser utilizados 2 atestados complementares para atendimento da 
exigência, ou seja, como exemplo para o Coordenador de Projetos: 
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Poderemos apresentar 2 Atestados para atendimento do Item sendo: 

1 Atestado de obras de Infraestrutura Viária com extensão mínima de 3 Km. 

1 Atestado de Obras de Arte Especiais com mínimo de 4.000 m2 de área de 
tabuleiro. 

Está correto nosso entendimento?” 

RESPOSTA 03: 

O Edital prevê a soma de dois atestados para a obtenção da maior pontuação 
possível, desde que cada atestado comprove todos os serviços definidos no Quadro 7: 
“Coordenação de obras de implantação/ampliação de infraestrutura, contemplando 
Obras de Arte Especiais (pontes ou viadutos) com no mínimo 6.800m² de área de 
tabuleiro”. 

O subitem “C4”, reforça o objetivo do critério de pontuação: “Não será admitido o 
somatório de atestados para atingir a quantidade mínima de serviços exigida em cada 
item.” 


