
 

 

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 solicitação de esclarecimentos de interessado no certame acima referenciado e a 
resposta do setor técnico competente, DIRE/SMED: 
 
 

 PERGUNTA: 
 
1.    E para comprovação dos atestados relativos à equipe técnica, será apresentado apenas 01(um) 
atestado para cada profissional? 

 

 RESPOSTA  
 

Os atestados da equipe técnica (Certidões de Acervo Técnico - CAT) devem ser apresentados para 
garantir a pontuação apresentada na tabela do item 8.1.3. Nesta esteira, esclarecemos que cada Certidão 
de Acervo Técnico - CAT (individual) apresentada pela licitante, que atenda ao parâmetro especificado 
para os itens 1 a 4 (parâmetros de área mínima), receberá a pontuação no valor de 5 (cinco). Para receber 
a pontuação máxima para os itens 1 a 4, a licitante deverá apresentar cinco CAT's distintas, que atendam 
aos parâmetros especificados. Ressaltamos que as CAT's e atestados apresentados para comprovação da 
capacidade técnica em um item, podem ser utilizados para outro item. Para o item 5, a cada 700m² de 
área construída que comprove a experiência na execução de obras, será recebida uma pontuação no valor 
de 10 (dez), até o limite de 100 (cem) pontos, se atingida a área total de 7000m² (para o item 5 será 
considerada toda a área apresentada no atestado). Ademais, esclarecemos que as CAT's deverão ser 
emitidas em nome dos profissionais da equipe técnica da licitante, entretanto, não é necessário que todos 
os membros da equipe possuam experiência comprovada através de CAT's, mas, apenas os responsáveis 
técnicos pelos serviços. 
 

 
Atenciosamente, 
 
 
Hilaise Santos do Carmo 
Presidente 


