
 

 

Salvador, 21 de maio de 2021. 

 

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção 
da nova unidade ESCOLA MUNICIPAL DO CURRALINHO 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 do setor técnico competente, DIRE/SMED: 
 
 

 PERGUNTA: Nos projetos disponibilizados não foram encontrados a disciplina 
CLIMATIZAÇÃO. Apesar da planilha só possuir um item relacionado a 
climatização, é necessário o envio do projeto de instalação deste item para 
verificarmos distâncias, existência de ar exterior, entre outras informações 
pertinentes para a correta execução do serviço.  

 

 
 RESPOSTA: Desta forma, solicito a disponibilização do projeto de climatização.  

Esclarecemos que caberá a esta DIRE/SMED a orientação acerca da execução 
dos serviços de climatização com apresentação à contratada, quando da 
assinatura da Ordem de Serviço, de projeto para melhor orientação de 
execução. Ressaltamos que, para apresentação da proposta da licitante, todos 
os itens, serviços e materiais, já foram inclusos na planilha orçamentária, não 
havendo óbice à perfeita elaboração das propostas de preço. 
 

 
 PERGUNTA: A execução de tubulões armados atende aos sub-itens 8.2.4 e 

8.3.1 dos quadros 1 e 2 – atestação (experiência na execução de estaca 
escavada)? 
 



 RESPOSTA: Considerando a diferença entre a execução dos tipos de fundação 
questionados, tubulão e estaca escavada, não será considerada, para 
comprovação da atestação de experiência na execução de estaca escavada, a 
execução de tubulões, vez que a execução das soluções apresentam grande 
discrepância. 

 
 

 PERGUNTA: Para comprovar a experiência na execução de concreto 
estrutural é necessário comprovar também o respectivo controle 
tecnológico ? 

 RESPOSTA: Não. 
 
 

 PERGUNTA: Para comprovar a experiência na execução de armação de aço é 
necessário comprovar também o respectivo controle tecnológico ? 

 RESPOSTA: Não. 
 

 PERGUNTA: Considerando que é de praxe que para execução dos serviços 
previstos no objeto do edital comporta a possibilidade de subcontratação 
diversas; 

            Considerando o permissivo do art. 72 da Lei 8666/93, ser admitida a 
subcontratação desde que com anuência da Administração, havendo o interesse da 
licitante em promover a subcontratação/terceirização de serviços específicos; 

Questiona-se sobre a possibilidade de subcontratação/terceirização dos seguintes 
serviços abaixo: 

Impermeabilização, Fundação profunda, Instalação da Cobertura tipo Isoeste e 
Serralheria. 

 RESPOSTA: É permitida a subcontratação parcial do objeto, sendo vedada a 
subcontratação total dos serviços pertinentes ao contrato a ser firmado. Para 
os serviços listados não há óbice à sua subcontratação, desde que previamente 
acordados com a fiscalização do contrato quando este for firmado. 

 PERGUNTA: Considerando que o item "8.3 - da Capacidade Técnica 
Profissional", exige CAT com atestação para a execução dos serviços previstos 
no "Quadro I - Atestação" em nome dos profissionais de nível superior que 
integram a equipe técnica da licitante; Considerando que o "Quadro I - 
Atestação" faz menção apenas para atividades exercidas por um Engenheiro 
Civil, e que a equipe técnica da licitante deve ser formada por Eng. Civil, Eng. 
Eletricista e Eng. ou Técnico de Segurança; 

Questiona-se: para cumprir o item "8.3 - Capacidade Técnica Profissional" basta 
a licitante apresentar CAT com Atestado do profissional de Eng. Civil? E, com 
relação aos demais profissionais integrantes basta apenas o registro no 
CREA/CAU? 



 RESPOSTA: Sim, para atendimento da capacidade técnica solicitada no item 8.3 
devem ser apresentadas CAT com Atestado para os profissionais apresentados 
pela licitante como integrantes da equipe técnica. Aos demais profissionais que 
devem compor a equipe técnica mínima, basta atender ao disposto no item 
8.2.3. 

 
 
Atenciosamente, 

 
Hilaise Santos do Carmo 
Presidente da COPEL 


