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LICITAÇÃO Nº 05/2020 – SEINFRA 
TOMADA DE PREÇO SEINFRA Nº 004/2020 

 
PROCESSO Nº PR- 477/2020-SEINFRA TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e Preço 

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para Execução de Trabalho Social, referente 

ao CT 192.794-34/2006, em conformidade com o descrito na 2ª Reprogramação do Projeto de 

Trabalho Social,  junto à comunidade envolvida nas intervenções urbanísticas  realizadas na 

localidade de Baixa Fria, em são Marcos / Pau da Lima, no município de Salvador / BA. 

 

QUESTIONAMENTO 03: 

“Referente à TP 004/2020, solicitamos o seguinte esclarecimento: 

Considerando que trata-se de uma licitação do tipo técnica e preço, o que permite que cada 

empresa apresente uma proposta de preço abaixo do valor de referência do edital, solicito 

esclarecimento quanto ao item [Reserva de recurso para capacitação profissional], o qual é 

detalhado na página 244 do edital. Ocorre que no detalhamento da página 244 não é 

apresentada nenhuma exigência de quantidade de vagas, número de cursos ofertados, carga 

horária dos cursos, entre outras informações que permitam o dimensionamento de valor para 

atender ao escopo do edital. É compreendido que os cursos ofertados deverão atender a um 

diagnóstico anterior à sua oferta, porém abre-se também o espaço para o entendimento que a 

aplicação desse recurso pode ficar à critério da empresa executora ou do órgão de fiscalização, 

resultando em uma oferta menor ou maior do que o esperado, por conta dessa falta de clareza 

do edital. 

Pergunta: Gostaríamos de saber se o valor destinado para este item pode sofrer alteração e se 

deve atender a algum percentual mínimo sobre o valor total da proposta. Caso contrário, 

acredito que este item merece um detalhamento no sentido de garantir clareza quanto ao 

escopo e aos resultados esperados para todas as partes, garantindo capacidade de 

dimensionamento adequado e possibilidade de redução ou não de valor na proposta de preço.?”  

RESPOSTA: 

 Em atenção ao pedido de esclarecimento, realizado no dia 28 de julho de 2020, através do e-

mail desta COSEL, a área técnica informa que o valor da Reserva de Recurso para a Capacitação 

Profissional foi fixado de forma razoável considerando o número de famílias (128) que serão 

atendidas pelo projeto, valor este que garanta o maior número possível de pessoas capacitadas, 

de acordo com o perfil de ocupação/ habilidades profissionais dos moradores, a partir do 

Diagnóstico que será realizado com as famílias. 

Em relação às especificações e detalhamento da atividade, encontra-se no ANEXO II  do Termo 

de Referência - Reprogramação do Projeto de Trabalho Social - Macroação de Capacitação 

Profissional - Atividade: Reserva de Recurso para a Capacitação Profissional. 

Salvador, 30 de julho de 2020 
Comissão Setorial de Licitação _ COSEL 


