
 
 
Salvador, 26 de julho de 2021. 
 
ASSUNTO: RDC Nº 006/2021 
 
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 construção e 
reconstrução de 12 (doze) unidades escolares da Secretaria Municipal da Educação SMED, no 
regime de contratação integrada previsto na Lei Federal nº 12.462/2011, conforme especificado 
neste anteprojeto e seus anexos. 
 
Prezados Senhores, 
Disponibilizamos a seguir, as perguntas de interessados no certame, bem como as respostas do 
setor técnico competente, DIRE/SMED: 
 
➢ PERGUNTA:  Obrigatório apresentar o mesmo atestado para atendimento da Capacidade 
Técnica Operacional e Profissional, ou podemos apresentar atestados distintos para 
comprovação técnica Operacional e Profissional? 
 
➢ RESPOSTA: Os atestados apresentados para comprovação da Capacidade Técnica 
Operacional não precisam ser os mesmos apresentados para a comprovação da Capacidade 
Técnica Profissional, isto é, os atestados podem fazer referência a projetos/obras distintas. 
Entretanto, ressaltamos que os atestados precisam atender às exigências do Edital. 
 
➢ PERGUNTA: Caso seja apresentado atestado de área de 2800 m² e lote exija área de 1400 
m², adquirimos 20 pontos, ou seja, a cada 1400 m² no mesmo atestando soma-se 10 pontos?  
 
➢ RESPOSTA:  Conforme indicado no Edital, a pontuação somente será atribuída para cada 
atestado validado distinto, isto é: considerando o exemplo do questionamento, para aquisição 
dos 20 pontos será necessária a apresentação de dois atestados distintos e, cada um, deverá ter 
uma área mínima de 1400m² e atender aos demais requisitos do edital. 
 
➢ PERGUNTA: Como disposto no item 5.2.3 do Edital da RDC nº 006/2021, "fica vedada a 
participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou isoladamente". Porém, 
a licitação em questão tem como a construção e reconstrução de 12 (doze) unidades escolares 
distintas. Ou seja, apesar de um mesmo processo licitatório, e ainda considerando a adjudicação 
de no máximo 03 (três) lotes por licitante ou consórcio, a licitante pode optar por não participar 
de todos os 12 (doze) lotes existentes. 
 
Considerando o exposto acima, não há comprometimento do processo em uma mesma licitante 
participante de um consórcio, com uma determinada empresa, participar de lotes distintos da 
licitação com empresas diferentes. Este fato não comprometerá a elaboração da proposta de 
forma independente (uma vez que a empresa não participará de um mesmo lote com empresas 
distintas e sim de lotes distintos uma única vez com empresas distintas). Tal fato, inclusive, visa 
manter o princípio da Competitividade, permitindo a ampliação da participação de empresas no 
processo licitatório e proporcionando assim número maior de propostas para administração 
pública.  
 
Logo, com o objetivo de ampliar a participação de empresas e promover maior numero de 
propostas apresentadas para participação no processo, tendo em vista que não há 
comprometimento quanto aos princípios licitatórios, o mais adequado não seria permitir que 



 
uma mesma empresa participe de consórcios diferentes, desde que estes componham lotes 
distintos? 
 
➢ RESPOSTA:  

Conforme disposto no item 5.2.3 do Edital, fica vedada a participação de pessoa jurídica 

consorciada em mais de um consórcio ou isoladamente, levando-se em consideração que cada 

lote corresponde a uma licitação distinta, o quanto disposto no item 5.2.3 do edital, deve ser 

considerado estritamente, ou seja, para cada lote. Nesse sentido segue o entendimento do TCU: 

“Na execução de serviços fracionados, a cada lote há de corresponder licitação distinta, 

preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação.”, "....Na licitação 

por item, há a concentração de diferentes objetos num único procedimento licitatório, que 

podem representar, cada qual, um certame distinto. De certo modo, está-se realizando 

“diversas licitações” em um só processo,(...) é julgado como se fosse uma licitação em 

separado, de forma independente..." 

Vale frisar que será adjudicado a cada licitante vencedor, no máximo 3 lotes, garantindo uma 
maior vantajosidade para a Administração, conforme disposto no item 5.6 do Edital. 
 
➢ PERGUNTA: No item 12.1.9 alínea b, do Edital da RDC nº 006/2021, informa que serão 
desclassificadas as propostas que apresentarem um ou mais itens sem cotação de preço. Visto 
que, os preços ofertados baseiam-se no Sinapi, Orse, Senge, Cehop e Contratos da SMED, é 
necessário apresentar cotações de preços para os itens constantes da planilha orçamentária?  
 
12.1.9 Serão desclassificadas as propostas que apresentem: 
b) Um ou mais itens sem cotação de preço; 
 
➢ RESPOSTA: Esclarecemos que deve ser entendido como cotação de preço os valores 
apresentados pela licitante na sua planilha orçamentária, isto é, serão desclassificadas as 
propostas que apresentem um ou mais itens da planilha sem preços. 
 
➢ PERGUNTA:  1) Quanto à Qualificação Técnica na Área 5: Experiência na execução de 
obras, informa ,por exemplo, usando o lote 08 :"A cada 900 m² de obras executadas de prédios 
públicos ou privados.", será obtido 10 pontos para cada atestado apresentado, não existe 
ressalva no edital limitando a pontuação o a área máxima de 900 m², como acontece na áreas 
1,2,3 e 4,conforme print abaixo: 



 

 
 
Sendo assim, usando o exemplo do Lote 08, caso seja apresentado um Atestado de 1800 m² para 
comprovação Técnica Operacional e Profissional na Área 5 -Experiência na execução de obras, 
será contabilizado 20 pontos, correto? 
 
➢ RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto. 
 
➢ PERGUNTA:  

 

 
 

 

 

 



 
➢ RESPOSTA: 

i:  Desde que as consorciadas sejam as mesmas para todos os lotes da licitação, poderá ser 

chancelado e registrado em um único instrumento de Termo de Compromisso de Consorcio 

abarcando a intenção de participar dos 12 (doze) lotes desse Edital, devendo o Termo de 

Compromisso estar no envelope referente a cada lote. Vale ressaltar que como condição de 

participação contida no item 5.2.1 do edital: 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 Art. 51 do Decreto nº 7.581 de 11 de 

outubro de 2011 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.  

 

ii: Conforme disposto no item 5.2.3 do Edital, fica vedada a participação de pessoa jurídica 

consorciada em mais de um consórcio ou isoladamente, levando-se em consideração que cada 

lote corresponde a uma licitação distinta, o quanto disposto no item 5.2.3 do edital, deve ser 

considerado estritamente, ou seja, para cada lote. Nesse sentido segue o entendimento do TCU: 

“Na execução de serviços fracionados, a cada lote há de corresponder licitação distinta, 

preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação.”, "....Na licitação 

por item, há a concentração de diferentes objetos num único procedimento licitatório, que 

podem representar, cada qual, um certame distinto. De certo modo, está-se realizando 

“diversas licitações” em um só processo,(...) é julgado como se fosse uma licitação em 

separado, de forma independente..." 

No entanto, caso a empresa líder se consorcie com uma única empresa, a mesma poderá 
participar de todos os lotes.  
 
Vale frisar que será adjudicado a cada licitante vencedor, no máximo 3 lotes, garantindo uma 
maior vantajosidade para a Administração, conforme disposto no item 5.6 do Edital. 
 
➢ PERGUNTA:  

 



 

 
➢ RESPOSTAS  
i: Sim, correto, os lotes são independentes e os atestados que serão apresentados para 
comprovação da capacidade técnica deverão atender aos requisitos apresentados para o lote 
que a licitante participar. 
 
 Ii: Os atestados apresentados podem ser os mesmos para os diversos lotes, entretanto, 
ressaltamos que os atestados precisam atender às exigências do Edital para cada lote. 
 
➢ PERGUNTAS:  

 
 
➢ RESPOSTAS  
 
i: Sim, correto. 
ii: Sim, correto.  



 
 
➢ PERGUNTA:   
 

 
 
➢ RESPOSTA 
 
i: Não. Conforme indicado no edital, para cada projeto, isto é, para cada Atestado/CAT, será 
considerado no máximo a área de 1400 m², considerando o exemplo apresentado no 
questionamento. Para obtenção da pontuação máxima, a licitante deverá apresentar no mínimo 
5 atestados que tenham a área mínima de 1400 m² e atendam aos demais requisitos do edital.  
 
➢ PERGUNTAS:  

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
➢ RESPOSTAS 
 
 i: Não há obrigatoriedade em que a licitante apresente no seu orçamento o BDI utilizado no 
edital. Entretanto, devem ser considerados os limites apresentados no Acórdão n° 2622/2013 - 
TCU - Plenário. 
 
ii: Sim. 
 
iii: Sim. Entretanto, devem ser considerados os limites apresentados no Acórdão n° 2622/2013 
- TCU - Plenário. 
 
iv: Não há obrigatoriedade em que a licitante apresente no seu orçamento a mesma composição 
de encargos apresentados pela SMED. No entanto, destaca-se que a composição de encargos 
apresentada no edital está alinhada com os encargos atuais considerados pelo sistema de preço 
SINAPI/CAIXA, utilizado para orçamentos de obras públicas para o estado da Bahia.  
 
v: Sim. 
 
vi: As planilhas detalhadas deverão ser elaboradas pelas CONTRATADAS após a elaboração dos 
projetos executivos.  
 
vii: Acerca das licenças e alvarás, será de responsabilidade da CONTRATADA a emissão dos 
mesmos junto aos órgãos competentes.  
 
viii: A planilha orçamentária a ser apresentada pelas licitantes deverá seguir o modelo da 
planilha sintética apresentada no Anexo I.1 do Edital, sendo incluídos os preços unitários e totais 
oferecidos pela licitante para cada item da referida planilha.  
 
ix: Sim. 
 
x: Acerca de uma possível majoração de preços a serem computados, destacamos que a licitante 
deverá oferecer preços compatíveis com a sua possibilidade de executar o objeto do contrato, 
destacando que os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante. Ademais, 
o edital já apresenta na cláusula nona do Anexo II as possibilidades de reajuste e revisão de 
preços, sem prejuízo ao regramento dos dispositivos legais que regem os contratos públicos. 
Destacamos, ainda, que esta DIRE/SMED entende que, apesar do período atípico vivenciado em 



 
função da pandemia do COVID-19, não há grande impacto no preço global das obras, vez que se 
trata de planilha fechada sem preços unitários, em um intervalo de tempo de 3 (três) meses, 
não havendo, portanto, previsão de nova atualização do orçamento base da licitação. Há de se 
destacar, ainda, que vencerá o certame a proposta mais vantajosa para a Administração, 
considerando a ponderação da proposta de preços e a proposta técnica, não sendo fator 
decisivo para o certame a comparação dos preços ofertados pelas licitantes com o preço de 
referência da administração. Todavia, caso todas as propostas apresentadas sejam superiores 
ao preço global estimado pela Administração, esta poderá avaliar se houve grande variação de 
preços no mercado da construção civil que justifique uma atualização do orçamento base da 
licitação. 
 
➢ PERGUNTA:  A empresa pode apresentar os mesmos atestados para participar de 03 Lote, 
ou é obrigatório apresentar atestados diferente para cada Lote? 
 
➢ RESPOSTA:  Os atestados apresentados podem ser os mesmos para os diversos lotes, 
entretanto, ressaltamos que os atestados precisam atender às exigências do Edital para cada 
lote. 
 
➢ PERGUNTA: A empresa precisa agendar um horário para autenticar os atestados técnicos, 
ou apresentar no momento da abertura do certame? 
 
➢ RESPOSTA: com a finalidade de evitar aglomerações a empresa deve ligar para a COPEL 
com a finalidade de agendar um horário para a autenticação dos documentos, 
preferencialmente no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame.  
Enfatiza-se que o horário de atendimento é de segunda-feira à sexta-feira das 8h:00min às 
17h:00min. 
 


