
 

Salvador, 23 de dezembro de 2022. 

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de salas de atendimento 
educacional especializado (AEE) e sanitários acessíveis nas unidades escolares da Secretaria Municipal da 
Educação – SMED, conforme especificado neste projeto básico e seus anexos. 
 
Prezados Senhores, 
Disponibilizamos a seguir, as perguntas de interessados no certame, bem como as respostas da COPEL, bem 
como do setor técnico competente, DIRE/SMED: 
 
PERGUNTA 01: 
No quadro 01, solicita-se “EXPERIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO”, entretanto, no quadro 02, 
tem-se “EXPERIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO”. Tendo em vista 
que o método construtivo é o mesmo, por ser ALVENARIA DE VEDAÇÃO (não contendo desta forma elementos 
estruturais no seu método construtivo) e no Quadro 01 não especificar qual o tipo de alvenaria, gostaria de saber 
se ATESTAÇÃO COM EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO atende as especificações 
da Capacitação Técnica Operacional e Profissional? 
 
RESPOSTA 1: 
Sim. Tendo em vista que a execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos e blocos de concreto 
guardam similaridade entre si, sob a ótica do método executivo, serão aceitos atestados com as respectivas 
certidões de acervo técnico que comprovem a execução de alvenaria de vedação com bloco cerâmico. 
 
PERGUNTA 02: 
Solicitamos esclarecimentos quanto a qualificação técnica, especificamente aos subitens “8.1.1”, “8.1.4”, “8.2.1”, 

“8.2.1.1”, “8.2.2”, conforme ipisis litteris: 

 
 
8.1.1. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU), com indicação do objeto social compatível com a 
presente licitação. (Grifo nosso). 

 
8.1.4. Deverá ser apresentada a relação nominal da Equipe Técnica Mínima para a 
execução da obra e dos serviços para cada uma das áreas indicadas no presente 
Projeto Básico com indicação, obrigatória, da função de cada um, conforme tabela a 
seguir, indicando o(s) responsável(eis) técnico(s) que acompanhará(ão) a execução 
dos serviços de que trata o objeto, contendo nome, CPF e número do registro no 
CREA e/ou CAU. O (s) profissional(is) indicado(s) como responsável(eis) técnico(s), 
deverá(ao), obrigatoriamente, comprovar a condição de vínculo com a empresa 
licitante mediante a apresentação da Carteira de Trabalho com as anotações 
atualizadas, ou de certidão emitida pelo CREA e/ou CAU ou mediante apresentação 
de contrato de prestação de serviço ou declaração de contratação futura 
acompanhada da anuência do profissional. (Grifo nosso). 

 
“8.2.1. Prova de inscrição ou registro do(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) que atuarão na 

execução dos serviços;” (Grifo nosso). 

“8.2.1.1. Será dispensada a apresentação desse documento quando o(s) responsável(eis) técnico(s) constar(em) 

no registro da empresa licitante junto ao CREA e/ou CAU”. (Grifo nosso). 

 



 

8.2.2. Comprovar através da apresentação de atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU, 
acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou CAU, 
em nome dos profissionais de nível superior integrante da equipe técnica da Licitante 
que possui experiência para desempenhar atividade pertinente e compatível com as 
características objeto desta licitação, que comprove a execução de serviços e 
projetos com características técnicas similares às do objeto da presente licitação, os 
quais se consideram as parcelas de maior relevância os projetos e serviços listados 
abaixo, para os quais deverá comprovar qualificação para todos os itens a seguir. Os 
quantitativos apresentados nos atestados poderão ser somados e deverão atingir as 
quantidades mínimas dos serviços de maior relevância, conforme relação 
apresentada no QUADRO 2 - ATESTAÇÃO. (Grifo nosso). 

 
Diante do acima demonstrado, afirma-se que Responsável Técnico pode ser um profissional inscrito no CREA ou 

CAU, portanto, entendemos que o Responsável Técnico pode ser um Engenheiro Civil ou um Arquiteto. Correto? 

 
Pedimos ainda nos esclarecer quanto a Atestação do Quadro 2 citado no item “8.2.2” 
 

 

 
 
 
A experiência acima exigida “EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO”. Pode ser 

substituída por EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICO, já que são serviços similares? 

 
RESPOSTA 02: 
 
Esclarecimento 01: Sim, considerando as atribuições dos engenheiros civis e arquitetos, e ainda, considerando o 
objeto do certame, o Responsável Técnico pode ser um Engenheiro Civil ou um Arquiteto.  
 
Esclarecimento 02: Sim. Tendo em vista que a execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos e blocos 
de concreto guardam similaridade entre si, sob a ótica do método executivo, serão aceitos atestados com as 
respectivas certidões de acervo técnico que comprovem a execução de alvenaria de vedação com bloco cerâmico 
ou concreto. 
 
PERGUNTA 03: 
Em leitura ao edital da licitação supracitada, a equipe técnica  01 Eng. Civil e  01 Eng. ou Téc de segurança do 
trabalho, pode-se repetir a equipe técnica nos lotes ou terão que ser equipes distintas? 
 
RESPOSTA 03: 

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 uma mesma Equipe Técnica para os dois lotes. 
 
PERGUNTA 04: 
 
Em casos de participação em mais de um lote a comprovação da capacidade técnica operacional será cumulativa 
ou não? 

 



 

Por exemplo: Participação nos lotes I e II " EXPERIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO" 
a comparação deverá ser 107,97 e 88,70 individualmente ou 196,67?  

Além disso, será permitido o uso de um mesmo atestado para atender ao LOTE 1 e LOTE 2? 

RESPOSTA 04: 
 
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 análise 
da qualificação técnica será realizada de maneira individual para cada lote. No mesmo sentido, não vemos óbice 
à apresentação, por parte da licitante, de um mesmo atestado para os dois lotes. 
 
PERGUNTA 05: 
 
01 - Solicitamos definir qual dos envelopes será apresentada a Declaração de Vistoria ou a Declaração de Vistoria 
Não Realizada, pois a mesma está sendo solicitada, tanto no Envelope A – Proposta de Preços, quanto no 
Envelope B – Habilitação, conforme expomos: subitem “8.9.7” dos documentos do Envelope A – Proposta de 
Preços “A declaração de Vistoria ou a declaração de não realização de vistoria deverão ser anexadas ao Envelope 
A – Proposta de Preços.” (p. 6). Entretanto, na documentação do “ENVELOPE B – HABILITAÇÃO” alínea “a” do 
subitem “10.1.6” consta a exigência do aludido documento, vejamos: “Documentação Complementar a) 
Declaração de Vistoria Realizada, conforme modelo do Anexo 08 ou Declaração de Vistoria Não Realizada, 
conforme modelo do Anexo 09;” (p. 10). Destarte, pedimos decidir qual dos envelopes será anexado o referido 
documento. 
 
02- Pedimos ainda, esclarecimentos quanto a Declaração do item “8.2.3” referente a qualificação técnica, 
constante no Anexo 01 – Projeto Básico: “8.2.3. Declaração(ões) individual(ais), por escrito, do(s) profissional(ais) 
apresentado(s) para atendimento deste item, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá 
participar na execução dos trabalhos. Este termo deve ser firmado pelo representante da licitante com o ciente 
do profissional” Diante do teor do item “8.2.3” entendemos ser a citada Declaração emitida pelo profissional, 
porém, o seu final designa que a Declaração deverá ser assinada pelo representante da empresa com o ciente 
do profissional.Perguntamos a Declaração será emitida pelo profissional ou pela empresa licitante? 
 
03 - O item “II – DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO” a data da realização do certame está prevista para 
13/01/2022, entendemos ser erro de digitação e que deverá constar 13/01/2023. Acreditamos ser passível de 
uma errata. 
 
RESPOSTA 05: 
 
01- No que tange a declaração de vistoria ou a de não vitória a mesma deverá ser anexada ao envelope A – 
Proposta de preço, conforme item 8.9.7 do edital. 
 
8.9.7 A declaração de Vistoria ou a declaração de não realização de vistoria deverão ser anexadas ao Envelope 

A – Proposta de Preços. 

02- Acerca da Declaração solicitada no item 8.2.3 do Anexo 01 do Edital esclarecemos que é suficiente que 

a mesma contenha, no mínimo, as informações apresentadas no referido item e seja assinada por ambas as 

partes, profissional e empresa. 

03 -  A data da realização do certame está prevista para 13/01/2023 ( sexta- feira)  

 
 
Atenciosamente, 
 
Bruna Oliveira 
Presidente da COPEL  


