
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
Fundação bário Leal Ferreiro - FMLF
Comissão Pemlanente de Licitação-CPL

LICITAÇÃO N' 06/2021 - FMLF

TOMADA DE PREÇOS N' O1/2021 - FMLF

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de arquitetura e
engenharia para Elaboração de Prajetos Executivos Complementares dos Centros
de Referência de Assistência Social - CRAS

ESCLARECIMENTONo1

Questionamento

Gostaria de ter um esclarecimento quanto ao item 7 e 8 do termo de referencia.

Trata o item 7 de equipe técnica de em muitos síbitens poderá ser composta, ou por um engenheiro
senior ou arquiteto sênioi com experiência êm cabeamento estruturado por exemplo. Seguem as
dúvidas baseadas no caso aleatório acima:

{) Esse profissional: nao deveria ser um eng eletricista?

2) no quadro da equipe fala em engenheiro civil senior/arquiteto senior para rede eiétrlca. por
exemplo. Na citação pode ser um dos dois. é bem claro isso, Mas na tabela(quadro 1) só se
vê o engenheiro civil pura essa atividade, dada como exemplo, especificamente. Pergunta-se,
o dito para a equipe técnica nao corresponde ao dito no quadro l?

3) Há a necessidade do engenheiro apresentar o aceno referente à área do eletricista?

Considerações acerca do questionamento

Em resposta aos questionamentos encaminhados por uma licitante relativos aos itens 7 (Equipe

Técnica) e 8 (Requisitos para Participação e Critérios de Avaliação dos Llcltantes) do Termo de

Referência, que trata da contratação dos Projetos Executivos Complementares dos CRAS: tenho
a esclarecer:

A Equipe Técnica foi dividida em Equipe Chave e Equipe Complementar, diferenciando-se pelo
nível de comprovação da experiência dos profissionais

No caso da Equipe Chave a comprovação de experiência é feita com apresentação de atestados,

acompanhados do seu respectivo Certificado de Anotação Técnica - CAT, enquanto que para a

Equipe Complementar a comprovação da experiência é verificada com a apresentação de
currículos ou atestados, a depender da disciplina

A partir do questionamento da empresa foi verificada a existência de pequenas divergências com
relação a vinculação do descritivo da composição da Equipe Técnica. apresentado no Item 7 e

os itens indicados no Quadro l que segue esse descritivo.

Diante desse fato, essas divergências foram corrigidas, reapresentando-se a configuração do
Quadro 1 , com os ajustes necessários, mantidas as exigências pontuadas anteriormente, quanto

à apresentação do nível de comprovação da experiência :i t"'
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Assim. marltem-se a indicação da Equipe Técnica, e reformula-se o Quadro 1, agora com a
carreta vinculação à listagem da Equipe.

Portanto,

Equipe Técnica Chave

Engenheiro/Arquiteto Sênior- com experiência em coordenação de projetos;

Engenheiro/Arquiteto Sénior com experiência em Prometo de Instalações
Luminotécnica.

Engenheiro Sénior com experiência em Profeta Estrutural.

Equipe Técnica Complementar

Elétricas e

Engenheiro/Arquiteto Pleno com experiência em Prometo Hidrossanitária;

Engenheiro/Arquiteto Pleno com experiência em Profeta de Combate a Incêndfol

Engenheiro/Arquiteto Pleno com experiência em Profeta de SPDA

Engenheiro/Arquiteto Pleno com experiência em Prometo de Cabeamento Estruturado;

Engenheiro/Arquiteto Pleno: com experiência em Projetos de Drenagem
Impermeabilização;

Engenheiro/Arquiteto/Orçamentísta com experiência em elaboração de Orçamental

Estagiário de Arquítetura ou fadista

QUADRO 1 - REQUESITOS E CRITÉRIOS DE AVALIÇÂO DA EQUIPE TÉCNICA
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Com relação às três perguntas pontuados pelo licitante, esclarecemos

Trata Q item 7 de equipe técnica de em muitos sibitens poderá ser composta. ou porum engenheiro
senior ou arquiteto sénior com experiencla em cabeamento estruturado por exemplo. Seguem as
dúvidas baseadas no caso aleatório acima.

1) Esse profissional. nao deveria ser um eng eíetrÉcista?

Resposta

A Resolução CAU/BR N' 21, que dispõe sobre as atribuições dos Arquitetos Urbanistas

contempla na sua listagem todos os proyetos elencados no TR. Por sua vez, o CONFIA menciona

na resolução 1 .1 01 , que prometo de instalações elétrlcas em baixa tensão para fins residenciais e
comerciais pode ser elaborado por engenheiro civil.

Os projetos, obleto desse TR, do CRAS de Valérla e Modelo Padrão são projetos que não
apresentam complexidade no que diz respeito a existência de um sistema elétrico mais
sofisticado

Portanto, o profissional indicado para taf disciplina poderá ser Arquiteto ou Engenheiro, incluindo

Engenheiro Eletricista, contanto que o mesmo comprove experiência através do atestado/CAT, A

mesma resposta se aplica à disciplina de Cabeamento Estruturado, muito embora, nesse caso,

não seja exigido a apresentação do CAT, somente o currículo do profissioha+.

2) no quadro da equipe fala em engenheiro civil serial/arquiteto senior para rede elétrica, por
exemplo. Na citação pode ser um dos dois. é bem clara isso Mas na tabela(quadro 1) só se
vê o engenheiro civil para essa atividade, dada como exemplo, especificamente. Pergunta-se,
o dito para a equipe técnica nao corresponde ao dito no quadro {?

Resposta

O Quadro l foi ajustado conforme enunciado nas Considerações acerca do questionamento:

a Há a necessidade do ehgenheito apresentar o acervo referente à área do eletricista?

Resposta

Os profissionais de Engenharia e Arqultetula são obrigados a apresentar comprovação de
experiência nas disciplinas a que forem designados.

No caso da Equipe Chave essa experiência é comprovada com a apresentação do
atestado e respectiva CAT;

No caso da Equipe Complementar, nas disciplinas de Combate a !ncêndlo e Instalações

Hldrossanitárias, á comprovação é solicitada com a apresentação de atéstadol i-. ....p ..

'&
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Nas demais disciplinas o currículo deverá registrar a atuação do profissional na área que

ele foidesignado.

Ressalte-se que o TR prevê que um mesmo proflssionài poderá assumir mais de uma disciplina

de áreas específicas de projeto, desde quando. exista comprovação da experiência profissional

na disciplina de acorda com o que reza o edital e a observância de compatibilidade da carga
horária

Em 08/t 0/2t
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