
 
 

Salvador, 07 de dezembro 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: 

a) A empresa pode participar de quantos lotes tiver interesse? 

b) Pode uma única empresa adjudicar e assinar o contrato para mais de um lote? 

b) Caso uma empresa tenha comprovação técnica para o Lote 04 (lote de maior 

exigência quantitativa) 2.248m² de área, essa área condiciona a participação em 

todos os lotes?  

c) Ou terá que ter uma capacidade técnica com o quantitativo mínimo exigido para 

cada lote? 

 

RESPOSTA 01: 

a) A empresa pode participar de quantos lotes tiver interesse? 

b) Pode uma única empresa adjudicar e assinar o contrato para mais de um lote? 

 

R. Sim, tendo em vista que não há empecilhos definidos no Edital acerca da partici-

pação e adjudicação de uma mesma empresa em mais de um lote. 

 

b) Caso uma empresa tenha comprovação técnica para o Lote 04 (lote de maior exi-

gência quantitativa) 2.248m² de área, essa área condiciona a participação em todos 

os lotes?  

c) Ou terá que ter uma capacidade técnica com o quantitativo mínimo exigido para 

cada lote? 

 



 
R. Tendo em vista o entendimento desta Diretoria de Infraestrutura da Rede Esco-

lar/Gerência de Obras - DIRE/GEROB que cada lote deve ser avaliado como certame 

autônomo, não há condicionamento à participação da licitante em mais de um lote 

sendo que o licitante deve indicar os lotes aos quais pretende participar e, conse-

quentemente, para quais lotes os atestados serão analisados. 

 

 

 

 

 

PERGUNTA 02: 

 

Solicito esclarecimento quanto ao item: 5.2.5 Fica vedada a participação de pessoa 

jurídica consorciada em mais de um consórcio ou isoladamente, bem como de pro-

fissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio. 

Em caso de concorrer em lotes diferentes poderá o mesmo profissional compor a 

equipe técnica de empresas distintas? 

 

RESPOSTA 02: 

Com o intuito de ratificar o posicionamento desta GEROB/DIRE acerca dos 

profissionais/equipe técnica, esclarecemos o que segue: 

Tendo em vista o entendimento desta Diretoria de Infraestrutura da Rede 

Escolar/Gerência de Obras - DIRE/GEROB que cada lote deve ser avaliado como 

certame autônomo, com julgamento independente, não vemos óbice à apresentação, 

por parte da licitante, de um mesmo Responsável Técnico para mais de um lote. 

 

PERGUNTA 03: 

As empresas interessadas em participar da licitação deverá OBRIGATORIAMENTE 

APRESENTAR CAT´S  DE PROJETOS? ou só da EQUIPE TÉCNICA MINIMA????????   

 

RESPOSTA 03: 

Acerca da Qualificação Técnica Profissional, as Certidões de Acervo Técnico - CAT's 

deverão ser apresentadas para as parcelas de maior relevância indicadas no Quadro 

II, atendendo às quantidades mínimas do Quadro III. As referidas CAT's devem estar 

em nome de um ou mais membros da equipe técnica indicada pela licitante como 

responsáveis técnicos pelas respectivas parcelas. Por fim, destacamos que não foi 



 
solicitada apresentação obrigatória de CAT para todos os membros da equipe técnica 

mínima, vez que um único profissional da equipe técnica pode atender aos critérios 

de atestação solicitados para todas as parcelas. 

 

 

PERGUNTA 04: 

Nos itens 7.2.4 e 7.3.1 pedem que as comprovações Técnico Operacional e 

Profissional sejam feitas "CONFORME LOTE (QUADRO III). Solicitamos que seja 

sinalizado ou disponibilizado o QUADRO III com as especificações pois não 

conseguimos identificar nem no Edital nem tão pouco no escopo técnico. 

RESPOSTA 04: 

Esclarecemos o que segue: 

O QUADRO III indica as áreas mínimas para a atestação e está apresentado na página 

25 do Edital. 

 

PERGUNTA 05: 

Poderemos anexar ao processo de habilitação declarações assinadas com assinatura 

digital (certificado digital)? 

 

RESPOSTA 05: 

Tendo em vista, o quanto constante na MP 2.200 de 24 de agosto de 2001 que insti-

tuiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a au-

tenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, 

os documentos assinados  utilizando o processo de certificação disponibilizado pela 

ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 

da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. 

Portanto, as assinaturas digitais, que utilizam o ICP Brasil, que viabiliza a emissão 

de certificados digitais para identificação virtual do cidadão e segurança das assina-

turas digitais, são válidas.  

 

PERGUNTA 06: 

Solicito, por gentileza, esclarecimento referente a porcentagem de Participação das 

empresas no Termo de Constituição de consórcio referente a Concorrência nº 

004/2022. Há algum limite pré-estabelecido para porcentagem da empresa Líder 



 
(Construção Civil) e a empresa de Projetos? Exemplo: Empresa de Construção Civil 

limite de 95% e a empresa de Projetos limitado a 5%? 

RESPOSTA 06: 

Não há nenhum limite pré estabelecido no Projeto Básico acerca dos percentuais de 

participação das empresas consorciadas. 

 

PERGUNTA 07: 

1 - Os quantitativos constantes no Quadro III será exigido apenas para comprovação 

da Atestação Operacional ou ser profissional? 

2 - Os Quantitativos do Quadro III da Qualificação Técnica será analisada por Lote 

independente ou a Licitante deverá atestados somados por lote formando um 

montante total dos lotes pretendidos? 

RESPOSTA 07: 

Questionamento 1 - Os quantitativos constantes no Quadro III será exigido apenas 

para comprovação da Atestação Operacional ou será para o Operacional e 

Profissional? 

Esclarecimento 1: Os quantitativos constantes no Quadro III estão sendo 

referenciados nos Quadros I e II. Desta maneira, a comprovação dos quantitativos 

estão sendo cobrados para qualificação operacional (Quadro I) e profissional (Quadro 

II) 

Questionamento 2 - Os Quantitativos do Quadro III da Qualificação Técnica será 

analisada por Lote independente ou a Licitante deverá apresentar quantitativos em 

atestados somados por lote formando um montante total dos lotes pretendidos? 

Esclarecimento 2:  Tendo em vista o entendimento desta Diretoria de Infraestrutura 

da Rede Escolar/Gerência de Obras - DIRE/GEROB que cada lote deve ser avaliado 

como certame autônomo, com julgamento independente, a qualificação técnica será 

analisada isoladamente por lote. Entretanto, de antemão já esclarecemos que não 

vemos óbice à apresentação de um mesmo atestado/CAT para lotes diferentes que o 

licitante participe, desde que o licitante faça essa indicação na sua documentação. 

 



 
PERGUNTA 08: 

1- O Profissional que fará parte da equipe mínima da obra com engenheiro eletri-
cista, poderá ser o mesmo responsável pela elaboração dos projetos elétricos e apre-
sentar suas CATS no processo licitatório? 
   
2 - O mesmo profissional que fará parte da equipe mínima poderá elaborar os proje-
tos descritos como exigências do edital e apresentar suas CATS como profissional 
capacitado a elaborar tais projetos? 
 
 EQUIPE MÍNIMA 
 
Engenheiro Eletricista Acompanhamento e registro, por meio de relatórios técnicos, 
dos serviços relacionados ao projeto elétrico e de SPDA. Visitas à obra durante a 
execução dos serviços relacionados aos projetos de elétrica e de SPDA. 
 

  QUADRO I - ATESTAÇÃO  
Quantidade Mínima 
 1 EXPERIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA EM ESTRUTURA ME-
TÁLICA m2 CONFORME LOTE (QUADRO III) 
 
 2. EXPERIÊNCIA EM PROJETO ARQUITETÔNICO m2 CONFORME LOTE (QUA-
DRO III)  
 
3 EXPERIÊNCIA EM PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURA METÁLICA m2 
CONFORME LOTE (QUADRO III) 
 
 4 EXPERIÊNCIA EM PROJETO ELÉTRICO m2 CONFORME LOTE (QUADRO III)  
 
 
3-   5.2.10 Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assina-
tura do contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição e o regis-
tro do Consórcio, subscrito por quem tenha competência em cada uma das empre-
sas. 
Ou seja faremos um documento particular para o consórcio entre empresas os 
quais serão assinados pelas partes NÃO SENDO NECESSÁRIO RECONHECI-
MENTO DE FIRMA  E NEM REGISTRO DO INSTRUMENTO DE CONSÓRCIO  , 
tendo prazo de ser realizado antes da assinatura de contrato conforme item acima 
do edital?  
 
RESPOSTAS 08: 

 
1- SIM  

2- SIM 

3- Conforme disposto no art. 33 da Lei 8.666/1993, será necessário como 

condição de participação que os consorciados comprovem o compromisso público 

ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. 

Devendo os consorciados comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do 

contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do 

Consórcio, subscrito por quem tenha competência em cada uma das empresas, 

conforme item 5.2.10 do edital.  



 

Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, 

observar-se-ão as seguintes normas: 

I – comprovação do compromisso público ou particular de constituição de con-

sórcio, subscrito pelos consorciados; 

II – indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições 

de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 

III – apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de 

cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 

quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-finan-

ceira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 

participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo 

de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível 

este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e peque-

nas empresas assim definidas em lei; 

5.2.10 Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da 
assinatura do contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de 
Constituição e o registro do Consórcio, subscrito por quem tenha competência 
em cada uma das empresas.  
...” 
 
 
 
 
 
 


