
 
 
Salvador, 28 de novembro de 2022. 
 
ASSUNTO: CONCORRÊNCIA Nº 004/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de arquitetura e 
engenharia e execução de obra de construção de coberturas de quadras poliesportivas nas unidades 
escolares da Secretaria Municipal da Educação – SMED, conforme especificado no projeto básico e 
seus anexos 
 
Prezados Senhores, 
Disponibilizamos a seguir, as perguntas de interessados no certame, bem como as respostas da COPEL, 
e do setor técnico competente, DIRE/SMED: 
 
PERGUNTA 01: 
 
Solicito esclarecimento quanto a participação de consórcios referente ao item;   
5.2.5 " Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou 
isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio;"  
 
Pergunta: A licitação está dividida em lotes (7), a pessoa jurídica pode ser consorciada em consórcios 
distintos em lotes distintos? Ou seja, a minha empresa pode consorciar-se com outras empresas para 
lotes diferentes? Ex.  
 
Empresas: A B C D 
Lote 1: AB 
Lote 2: AC 
Lote 3: AD 
..... na sequência do raciocínio. 
 
 
RESPOSTA 01: 
 
Em atendimento ao questionamento encaminhado, informamos que, no que tange a formação de 
consórcio, assim dispõe o Edital:   
 
5.2.5 " Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou 
isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio;" 
 
5.2.1 Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, limitadas a 2 (duas) 
empresas, devendo ser apresentada a comprovação do compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as condições previstas no artigo 
retromencionado e aquelas estabelecidas neste Edital, sendo a líder, necessariamente empresa de 
CONSTRUÇÃO CIVIL, devidamente registrado no órgão competente, nos termos da IN DREI nº 19/2013; 
... 
5.2.5 Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou 
isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio. 
 
No caso do presente edital, fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um 
consórcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um 
consórcio em cada lote. Portanto, há a possibilidade das empresas consorciar-se com outras empresas 
em lotes diferentes, desde que respeitado o quanto constante no edital. 



 
 
 
PERGUNTA 02: 
 
1- Essa numeração das páginas mencionada no item 7-Qualificação Técnica (abaixo) pode ser a 
sequência da numeração da habilitação?  
 

 
2- A área a que se refere o item abaixo é a ÁREA DE ATUAÇÃO, A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ou o 
LOTE? 
 

 

 
 
 



 
RESPOSTA 02: 
 
1. Acerca da numeração das páginas, por seguir a sequência dos demais documentos que serão 
apresentados pela licitante. 
 
2. As informações indicadas nos quadros I e II se referem aos critérios de quantidade mínima 
apresentada no Quadro III para qualificação técnica. 
 
Bruna Oliveira 
Presidente da COPEL  

 


