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LICITAÇÃO Nº 003/2021 – SEINFRA 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 – SEINFRA 
 
 

PROCESSO Nº PR- 84222/2021-
SEINFRA 

TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e Preço 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia para Elaboração 
de Estudos Preliminares, Anteprojeto, Projetos Básicos e Executivos de Engenharia, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico e em seus anexos, dividido 
em dois lotes de licitação considerando-se a distribuição por Prefeituras Bairros (PB), assim 
indicados:  
Lote 01 - PB Cidade Baixa; PB Subúrbio/Ilhas; PB Valéria; PB Pau da Lima; PB Cabula Tancredo 
Neves;  
Lote 02 - PB Barra/Pituba; PB Centro/Brotas; PB Itapuã/Ipitanga; PB Cajazeira; PB Liberdade/São 
Caetano. 

 

 

QUESTIONAMENTO 01: 

“PLANO DE TRABALHO” 

PERGUNTA 1 - No Edital, item 7.1.1.1 Plano de Trabalho, página 5, constam os critérios de 
avaliação e pontuação do item Plano de Trabalho. É estabelecido o máximo de 15 (quinze) laudas 
(não sendo computadas capa e índice) em fonte Arial 10 e folha A4 para todo esse item que 
contempla os Tópicos A.1. Conhecimento da área de Atuação, A.2. Descrição da Metodologia e 
A.3. Organograma e Fluxograma. 
Entendemos que a quantidade máxima de laudas acima referida corresponde ao texto em papel 
tamanho A4, não incluindo, portanto, no número de páginas, figuras, desenhos, fotos e quadros 
que podem ser apresentados em papel tamanho A3 ou A4 que melhor ilustrarão o tema 
apresentado. Está correto o nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: 

O Total de laudas é o descrito no edital - 15 (quinze) - Figuras, desenhos e fotos, sem texto, podem 
ser utilizados em tamanho A3, porem serão considerados no número máximo de laudas. (sic) 
 
 

QUESTIONAMENTO 02: 

“EXPERIÊNCIA ANTERIOR DA LICITANTE” 

PERGUNTA 1 - No Quadro 2, páginas 8 e 9 do Edital, constam as experiências necessárias para 
a Licitante. Para o 4º item, referente à “Experiência em Projetos de estrutura em concreto 
armado tipo contenção”, entendemos que para pontuação, serão considerados projetos de 
Cortina Atirantada e/ou Muro de Concreto e/ou Solo Grampeado, soluções de estabilização de 
encostas. Está correto o nosso entendimento? 
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RESPOSTA: 

Serão consideradas, para pontuação, quaisquer soluções, previstas nas NBR´s, de estrutura de 
contenção em concreto armado. (sic) 
 

PERGUNTA 2 - No Quadro 2, páginas 8 e 9 do Edital, constam as experiências necessárias para 
a Licitante. Para o 1º item, referente à “Experiência em Projetos Urbanísticos”, entendemos que 
para pontuação máxima, será considerado o somatório das áreas dos projetos de urbanização 
apresentados, devendo este ser igual ou superior a 50.000m². Está correto o nosso 
entendimento? 
 
RESPOSTA: 

Para a pontuação máxima nesse item precisam ser apresentados atestado(s) com mais de 
10.000 m² que somados deem mais que 50.000 m². (sic) 
 

PERGUNTA 3 – No Quadro 2, páginas 8 e 9 do Edital, constam as experiências necessárias para 
a Licitante. Entendemos que para pontuação, será considerado o número de projetos e/ou de 
unidades estruturais que constam de cada atestado apresentado. Tomando como exemplo a 
exigência 5 do referido Quadro, caso uma empresa apresente atestado que contenha vários 
projetos de Obras de Artes Especiais, cada projeto dessas estruturas será contabilizado para 
pontuação. Está correto o nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: 

 A pontuação será por atestação. Cada projeto vale a pontuação do quadro. Caso um ATESTADO 
contenha mais de um projeto, a pontuação será o valor unitário que aparece no quadro 
multiplicado pela quantidade de projetos que seja apresentado, de forma clara e inconteste, no 
ATESTADO. A Licitante deve apresentar um quadro explicativo dos atestados que forem 
apresentados, indicando o item que pretende atender com o mesmo. (sic) 
 
 
QUESTIONAMENTO 03: 

“EXPERIÊNCIA DA EQUIPE CHAVE “ 

PERGUNTA 1 – No Quadro 01, páginas 7 e 8 do Edital, constam as experiências necessárias para 
a Equipe Chave da Licitante. Entendemos que para os profissionais da Equipe Chave, exceto para 
o Coordenador, serão aceitos atestados em que o profissional tenha exercido a função de 
Execução e/ou Coordenação e/ou Responsável Técnico e/ou Direção. Está correto o nosso 
entendimento? 
 
RESPOSTA: 

Correto. (sic) 
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PERGUNTA 2 - No Quadro 01, páginas 7 e 8 do Edital, constam as experiências solicitadas para 
a Equipe Chave da Licitante. Entendemos que para os Engenheiros 3, 4 e 5, os atestados 
apresentados devem compreender alguma das especialidades requeridas e não todas, isto é, o 
conjunto de atestados apresentados, comprovará a experiência em todas as especialidades. Está 
correto o nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: 

Sim. Os atestados podem ser de qualquer uma das especialidades descritas nos itens, por isso 
utilizamos "e/ou". (sic) 
 

Salvador, 30 de junho de 2021 

Comissão Setorial de Licitação - COSEL 


