
 
Salvador, 11 de novembro de 2022. 

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA Nº 004/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de arquitetura e 
engenharia e execução de obra de construção de coberturas de quadras poliesportivas nas unidades 
escolares da Secretaria Municipal da Educação – SMED, conforme especificado no 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: 
 
Apresentação de Declaração de Visita e/ou Declaração de Não Realização de Visita 
 
Consta dubiedade de informações no edital da concorrência n°. 04_2022, oportunidade em que exige-
se a apresentação da referida declaração no envelope A (Preço), conforme subitem 8.9 "e" - "f", 
constando "A declaração de vistoria ou a declaração de não realização de vistoria deverão ser 
anexadas ao envelope A - proposta de preços" e, da mesma forma, consta no subitem 10.1.6 "a" 
(Envelope B - Habilitação) a necessidade apresentação. 
 
Levando-se em consideração experiências anteriores, inclusive sendo objeto de questionamento por 
parte dos licitantes no momento da análise de documentação em plena sessão, gostaríamos de saber 
qual conduta devemos adotar com a apresentação da Declaração de Visita ou Não Realização de 
Visita, se no Envelope A (Preço) ou Envelope B (Documentos de Habilitação)? 
 
RESPOSTA 1: 
 
Informamos que a Declaração de Vistoria ou a declaração de não realização de vistoria deverá ser 
apresentada junto ao Envelope da Proposta de Preços, conforme observação constante do  item 8.9 
do edital, a seguir, devendo ser desconsiderada a informação constante do item 10.1.6, alínea “a” do 
edital: 
 
“Obs: Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado. 
A declaração de Vistoria ou a declaração de não realização de vistoria deverão ser anexadas ao 
Envelope A – Proposta de Preços”. 
 
PERGUNTA 02: 
 
Apresentação de Planilha de Composição de Preços Unitários - CPU 
Solicitamos esclarecimentos acerca da apresentação da Planilha de Composição de Preços Unitários, 
se a apresentação deverá ocorrer juntamente com a proposta comercial/preços (subitem 8.3 e 8.3.1) 
ou se devemos atentar ao disposto no subitem 11.1.15.2 (não havendo interposição de recurso, o  
 
licitante vencedor será convocado, para no prazo de 48h (quarenta e oito horas), apresentar planilha 
de Composição de Preços Unitários, para análise do setor técnico) ? 
 
 
 
 



 
RESPOSTA 02: 
 
Informamos que a Composição de Preços deverá ser apresentada apenas pelo licitante declarado 
vencedor, considerando o item a seguir do edital: 
 
“8.3.1.2 O Licitante vencedor terá o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a partir da solicitação 
da COPEL, para apresentar a Planilha de Composição de Preços Unitários”. 
 
PERGUNTA 03: 
 
Equipe Técnica Mínima 
Conforme exigido no Anexo 1 - Projeto Básico, consta no subitem 7.2.2 a necessidade de comprovação 
de profissional, permanente no quadro, 01(um) engenheiro civil ou Arquiteto. 
Ocorre que, no subitem 7.2.3 quadro de equipe técnica mínima, consta: Engenheiro Civil + Engenheiro 
ou Técnico em Segurança + Engenheiro Eletricista. 
 
Entendemos que a apresentação de Engenheiro Civil, detentor de Atestação Técnica pertinente e 
compatível com o objeto licitado, é necessário. Mas, já com relação aos profissionais Engenheiro ou 
Técnico em Segurança e Engenheiro Eletricista, como devemos proceder? Apenas apresentar 
Declaração do Profissional, juntamente com CREA e/ou Registro em entidade profissional? Além da 
declaração profissional e registro em entidade profissional, também apresentar atestação técnica 
para comprovar experiência anterior? 
 

RESPOSTA 03: 

Acerca da Equipe Técnica Mínima, solicitada no item 7.2.3 do Anexo 01 do Edital, esclarecemos que 
deve ser apresentado o solicitado no referido item, a saber: nome, CPF, indicação, obrigatória, da 
função de cada um, número do registro no CREA e/ou CAU e 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.  Ademais, 
destacamos que a comprovação da capacidade técnica profissional deve ser em nome de algum dos 
profissionais que irão integrar a referida equipe técnica, entretanto, somente se faz necessária a 
atestação para os serviços indicados no Quadro II do item 7.3.1, ou seja, não é obrigatória a atestação 
em nome de todos os profissionais da equipe, mas sim em nome do profissional que estará responsável 
pelas atividades indicadas no referido quadro. 
 
PERGUNTA 04: 
 
Solicito por gentileza as planilhas em formato xlsx (Excel), referente aos 7 lotes da Concorrência 
004.2022, para podermos desenvolver a Planilha Orçamentária para participar do processo licitatório. 
 
RESPOSTA 04: 
 
Os arquivos das planilhas em formato excel já estão disponíveis nas pastas do Google Drive. 
 
Atenciosamente, 
 
Bruna Oliveira 
Presidente da COPEL  


