
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 

 

Salvador, 26 de julho de 2022. 

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

Prezados Senhores, 

 

Disponibilizamos a seguir, as respostas do setor técnico competente, DIRE/SMED, bem como 

desta Comissão, acerca dos pedidos de esclarecimentos de empresas interessadas no referido 

certame: 

 

 PERGUNTA 01: Precisa apresentar somente uma Habilitação para todos os lotes?  

 RESPOSTA 01: No que tange à qualificação técnica, toda documentação solicitada deve 

ser apresentada por lote. 

 PERGUNTA 02: Se a documentação tem que ter uma equipe Técnica para cada lote ou 

somente uma equipe Técnica para todos os lotes.?  

 RESPOSTA 02: No que tange à qualificação técnica, toda documentação solicitada deve 

ser apresentada por lote. Entretanto, para efeitos de julgamento da equipe técnica 

mínima, um mesmo profissional, se for o caso, poderá acumular responsabilidade 

técnica e/ou participação em mais de uma equipe da proponente. 

 PERGUNTA 03: Uma empresa pode ganhar todos os lotes, desde que possua 

patrimônio. Ou cada empresa só pode ganhar um lote?  

 RESPOSTA 03: O Edital e o Projeto Básico não impõem limitação para a quantidade de 

lotes que podem ser adjudicados por empresa. 

 PERGUNTA 04:  Quanto a proposta de preço apresentar os lotes que a empresa queira 

participar? 

 RESPOSTA 04: O licitante deverá apresentar uma proposta de preços para cada lote 

que desejar participar. 

 PERGUNTA 05: As Declarações da Habilitação e a Proposta de preço, podem ser 

assinados com assinatura Digital? 

 RESPOSTA 05:  

No que tange a assinatura digital, conforme a Lei 14.603/2020, as assinaturas 
eletrônicas qualificadas nos moldes do art. 10 da § 1 da MP 2.200/2001, por processo 
de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, atribuem  autenticidade, integridade e a 
validade jurídica aos documentos, portanto serão admitidas no presente 
procedimento.  

 PERGUNTA 06: No processo em questão, uma empresa poderá ganhar mais 

de um lote? 

 



 RESPOSTA 06: À uma empresa poderá ser adjudicado mais de um lote na presente 

licitação, desde que esta possua patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez) por 

cento do valor total da proposta por lote, comprovado através do Balanço Patrimonial 

e demonstrações contábeis do último exercício social. O patrimônio a ser comprovado 

não poderá ser inferior à soma dos valores exigidos para cada lote, conforme 

item 10.1.4.1, “c” e “c1” do edital. 

 

Atenciosamente, 

 

Bruna Oliveira 

Presidente da COPEL 


