
 

 

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

 
 
 
Salvador, 10 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 de interessados no certame acima referenciado e 
as respostas do setor técnico competente, DIRE/SMED: 
 
 

 PERGUNTA: 
 

1.    Com base no quanto dito em edital no item 8.1.2.5.3 - Experiência Técnico-profissional (ETP): 
 
Nos itens indicados abaixo, solicita que tenham uma área mínima para que sejam considerados os 

atestados/cat’s, sendo que na tabela padrão para pontuação da proposta técnica o critério de avaliação, 
a área considerada para pontuação é menor do que a área informada nos itens abaixo: 

 
[...] 
 
Qual a área a ser considerada para apresentação dos atestados? Uma área mínima de 600m²? Já 

que para a pontuação essa será a área considerada? 
 

 RESPOSTA  
 

Deverão ser considerados os parâmetros indicados na TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO DA 

PROPOSTA TÉCNICA – ATESTADOS TÉCNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL. Ademais, informamos que, 

em face das divergências citadas, devem ser consideradas as alterações a seguir: 

 ONDE SE LÊ LEIA-SE 

8.1.2.5.3.1 Área 1: Elaboração de Projeto de 
arquitetura: Serão considerados Atestados/CAT de 
projetos para edificações com  no mínimo 700m² 
de área construída para prédios públicos ou 
privados. 

8.1.2.5.3.1 Área 1: Elaboração de Projeto de 
arquitetura: Serão considerados 
Atestados/CAT de projetos para edificações 
com  no mínimo 600m² de área construída 
para prédios públicos ou privados. 

8.1.2.5.3.2 Área 2: Elaboração de Projeto de 
Terraplanagem: Serão considerados os 
Atestados/CAT de projetos com  no mínimo 500 
m² de área de terreno para qualquer finalidade. 

8.1.2.5.3.2 Área 2: Elaboração de Projeto de 
Terraplanagem: Serão considerados os 
Atestados/CAT de projetos com no mínimo 
450 m² de área de terreno para qualquer 
finalidade. 

8.1.2.5.3.3 Área 3: Elaboração de Projeto 
Estrutural: Serão considerados Atestados/CAT de 
projetos desenvolvidos para edificações que 
utilizaram no mínimo 700 m² de área construída 
em edificações para qualquer finalidade. 

8.1.2.5.3.3 Área 3: Elaboração de Projeto 
Estrutural: Serão considerados Atestados/CAT 
de projetos desenvolvidos para edificações 
que utilizaram  no mínimo 600 m² de área 
construída em edificações para qualquer 
finalidade. 

8.1.2.5.3.4 Área 4: Elaboração de Projeto Elétrico: 
Serão considerados Atestados/CAT de projetos 
desenvolvidos para instalações elétricas com no 
mínimo 10 KVA de carga instalada para qualquer 

8.1.2.5.3.4 Área 4: Elaboração de Projeto 
Elétrico: Serão considerados Atestados/CAT 
de projetos desenvolvidos para instalações 
elétricas com no mínimo 10 KVA de carga 



finalidade, ou projetos desenvolvidos para 
edificações com no mínimo 700 m² de área 
construída para prédios públicos ou privados; 

instalada para qualquer finalidade, ou 
projetos desenvolvidos para edificações com 
no mínimo 600 m² de área construída para 
prédios públicos ou privados; 

8.1.2.5.3.5 Área 5: Experiência na Execução de 
obras: Serão consideradas Atestados/CAT de 
execução de obras de edificações com no mínimo 
700 m² de área construída para prédios públicos 
ou privados. 

8.1.2.5.3.5 Área 5: Experiência na Execução de 
obras: Serão consideradas Atestados/CAT de 
execução de obras de edificações com no 
mínimo 600 m² de área construída para 
prédios públicos ou privados. 

  
 

Atenciosamente, 
 
 
Hilaise Santos do Carmo 
Presidente 


