
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA 
Comissão Setorial de Licitação - COSEL. 

 

Página 1 de 2 
 

LICITAÇÃO Nº 08/2020 – SEINFRA 
CONCORRÊNCIA SEINFRA Nº 002/2020 

 
PROCESSO Nº PR- 652/2020-SEINFRA TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e Preço 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO 
SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL SOL NASCENTE I, II e III, no âmbito do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, em Salvador, conforme Portaria n. º 464, de 25 de julho de 2018, do 
então Ministério das Cidades, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, conforme especificado 
neste Edital e seus anexos 

 

QUESTIONAMENTO 01: 

“A declaração pedida na letra e) do item 7.3.3 é só para empresa que não possuem em seu 
quadro permanente profissional graduado em Serviço Social? “ 

RESPOSTA: 

Conforme edital item 7 - Habilitação, sub item 7.3.3 – Qualificação técnica, na letra “e”, a 
declaração exigida deverá ser firmada e apresentada pelo profissional indicado, para atender à 
exigência da letra “d” do item 7.3.3 do Edital, independentemente do seu vínculo com a licitante. 

 

 QUESTIONAMENTO 02: 

“Na fase de habilitação, além da Relação nominal da equipe principal, quais outros documentos 
devemos apresentar para os Técnicos Sociais (CTPS, Diploma, Atestado)?.” 

RESPOSTA: 

Na fase de habilitação, para os profissionais da equipe principal, será exigida, além da relação 
com a indicação dos seus nomes, a comprovação de inscrição destes nos respectivos conselhos 
de classe, se houver, conforme item 7.3.3., letra “h” do Edital. 

As demais exigências em termo de documentação dos profissionais da equipe principal 
encontram-se definidas no item 8.1.1, letra “a” do Edital. 

 

QUESTIONAMENTO 03: 

“Visando facilitar o desenvolvimento da licitação, é possível disponibilizar as planilhas em 
Excel?” 

RESPOSTA: 

O arquivo, com as planilhas e cronograma, foi disponibilizado no Portal de Compras Salvador. 
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QUESTIONAMENTO 04: 

“As planilhas de composição de custo deverão ser apresentadas no momento da licitação?” 

RESPOSTA: 

Conforme Edital item 9 - PROPOSTA DE PREÇOS, sub item  9.8 - A licitante deverá apresentar a 
composição de todos os itens da planilha. 

Salvador, 24 de setembro de 2020 

Comissão Setorial de Licitação _ COSEL 


