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Salvador, 13 de outubro de 2022. 

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 

Prezados Senhores, 

Disponibilizamos a seguir, as respostas do setor técnico competente, DIRE/SMED, bem como desta 

Comissão, acerca dos pedidos de esclarecimentos de empresas interessadas no referido certame: 

 

➢ PERGUNTA 01:  

No item 8.1.4, relativo à capacidade técnica operacional (8.1), são necessários os seguintes 

profissionais: 

 

1- Engº Civil Residente; 

2- Engº ou Técnico em Segurança; 

3- Engº Eletricista  

 

Contudo no item 13.0 condições gerais para à execução, no subitem 13.1.1 é solicitado uma equipe 

mínima: 

 

1- Engº Civil Residente com registro no CREA; 

2- Engº Civil ou Arquiteto especialista em Segurança com registro no CREA. 

Qual é a Equipe Técnica Mínima Necessária??? 

 

➢ RESPOSTA 01: 

Para fins de qualificação técnica, a equipe técnica mínima a ser apresentada está descrita no item 8 do 

Projeto Básico. 

 

➢ PERGUNTA 02:  

Em vários itens da planilha orçamentária, consta apenas o valor do insumo sem o valor necessário para 

mão de obra. Como ocorre o item 17.1.1.18. da planilha que o código é referente a um insumo ORSE, 

no qual não inclui um valor para mão-de-obra. Como será feito o pagamento da execução do serviço 

nessas situações? 
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➢ RESPOSTA 02:  

Acerca do custo de mão de obra relativo à instalação destacamos que este já está incluso no custo 

apresentado. 

 

➢ PERGUNTA 03:  

Solicito o relatório de sondagem, referente ao Objeto da Concorrência supracitada. 

 

➢ RESPOSTA 03:   

Os arquivos referentes à sondagem já estão disponíveis nas pastas do Google Drive. 

 

➢ PERGUNTA 04:  

 

➢ RESPOSTA 04:   

1.  Conforme item 10.1.4 “c”, prova de que possui, até a data da apresentação da proposta, 

patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez) por cento do valor total da proposta, comprovado 

através do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social. 

2. Sim, patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez) por cento do valor total da proposta apresentada 

pelo licitante. 

3. Conforme item 10.1.4 “c”, prova de que possui, até a data da apresentação da proposta, 

patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez) por cento do valor total da proposta, comprovado 

através do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 
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➢ PERGUNTA 05:  

Poderemos utilizar os documentos como autorizações e declarações que estão com data da primeira 

publicação do edital anterior? Estando com firma reconhecida? 

 

➢ RESPOSTA 05:   

Prezada, serão aceitos os documentos como autorizações e declarações que encontrem-se com data 

da primeira publicação do edital, tendo em vista o reconhecimento de firma dos mesmos. 

 

➢ PERGUNTA 06:  

No edital da escola mané dendê (Concorrência 003/2022), não encontramos os projetos de 

climatização no link disponível no edital. 

Abrimos os links mais não encontramos. Solicitamos o envio dos mesmos. 

 

➢ RESPOSTA 06:   

Os arquivos já estão disponíveis no link do Google Drive. 

 

Atenciosamente, 

 

Bruna Oliveira 

Presidente da COPEL 


