
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL 

 
 
 
Salvador, 02 de outubro de 2019 
 
ASSUNTO: RDC Nº 001/2019 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração de 
projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra de reconstrução da CMEI 
UNIÃO BOCA DO RIO da Secretaria Municipal da Educação – SMED, no regime de contratação integrada 
previsto na lei nº 12.462/2011, conforme especificado no anteprojeto e seus anexos. 
 
 
Senhores Interessados, 
 
Informamos a seguir, as solicitações de esclarecimentos e as respostas do setor técnico competente, 
DIRE/SMED: 
 
 

 PERGUNTA: 
 
1.    Solicita esclarecimento acerca da planilha de serviços que se apresenta de forma resumida sem os 
quantitativos de serviços dos subitens. 

 

 RESPOSTA  
 
Considerando que a modalidade utilizada na licitação é o Regime Diferenciado de Contratação com 

aplicação do regime de Contratação Integrada, cabe à CONTRATADA a elaboração e o desenvolvimento 
dos projetos básico e executivo e a execução de obras e serviços de engenharia. Nesta esteira, a planilha 
de serviços foi elaborada com base em anteprojeto de engenharia e projeto básico arquitetônico anexado 
à licitação e, seguindo o que preconiza o regramento do art. 9°, §2º, inciso II da Lei Federal nº. 
12.462/2011, o valor estimado da contratação foi calculado com base nos valores pagos pela 
administração pública em serviços e obras similares, aferida mediante orçamento sintético. A planilha de 
serviços detalhada somente poderá ser elaborada após a execução do Projeto Executivo, que é de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

 

 PERGUNTA 
 

2. Para compor a equipe técnica mínima do item 8.1.2.3, do anexo I, o mesmo profissional (item 1 
Arquiteto e item 2 Engenheiro Civil), pode acumular mais de uma especialidade? 
Exemplo: O arquiteto ou engenheiro civil do item 1 e 2, pode ser o mesmo responsável do item 5  e 6? 
 

 RESPOSTA 

Sim, um mesmo profissional pode atender a mais de uma especialidade, desde que atendidos os 
requisitos solicitados para cada especialidade a que ele for designado. 

 
 

 


