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ESCLARECIMENTOS AOS QUESTIONAMENTOS DE INTERESSADOS/LICITANTES,
COM EFEITO, INTEGRATIVO ÀS DIRETRZES DO CERTAME.

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022
ASSUNTO: QUESTIONAMENTO AO EDITAL (PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 180/2022).
INTERESSADO: Requerentes dos pedidos de esclarecimentos.
Pedidos

processados

por

e-mail

(Pessoa

Física/Jurídica):

gsempreendimentos.01@gmail.com

e

geicy@queirozpimentel.com.br
OBJETO LICITADO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARA NA INFRAESTRUTURA: PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO.

I. DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS.

1.1. Aos esclarecimentos, para fins de resposta, dos questionamentos suscitados por intermédio
do e-mail gsempreendimentos.01@gmail.com remetido em 09.06.2022 às15h13:

1. Para a comprovação dos itens de relevância 4.2 (TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO

EM

LOCAL

COM

BAIXO

NÍVEL

DE

INTERFERÊNCIAS

-

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015) e 4.3 (TUBO DE CONCRETO
PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL) poderão ser apresentadas a
execução de serviços de Tubo em PEAD nos respectivos diâmetros de 600 mm e 400 mm?

Resposta:
Resposta prejudicada por forçar antecipação de fase externa do certame de licitante
interessado.
O atestado de capacidade técnica é responsável para aferir a expertise da empresa
em área específica voltado a determinado segmento, de sorte que eventual exigência
literal/ipsis litteris, tal como consta na planilha orçamentária, é fator restritivo e que não se
compactua com os princípios reitores do processo licitatório, motivo pelo qual em havendo
similitude ou identidade, a COPEL, munida de subsídios da área técnica de engenharia,
poderá acatar atestados que não estejam da forma em que descrita na planilha, como visto,
mas que sejam afetos a atividades pertinentes e compatíveis ao item exigido.
Eis a redação da alínea b do item 9.2.2 “Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s)
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por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa ou de seus
responsáveis técnicos (capacidade técnico profissional), acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro no CREA/CAU, suficiente(s)
para comprovar o satisfatório desempenho dos mesmos em atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação, levando-se em consideração as
parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo assim definidas no presente
edital.”
Portanto, o atestado de capacidade técnica, e se este atende às minúcias do Edital,
será realizada na fase oportuna (fase de habilitação), sob pena de se antecipar uma fase
licitatória, em prejuízo aos princípios do julgamento objetivo, ampliação da competitividade
e da impessoalidade.
2. Para a comprovação do item de relevância 3.2 (ALVENARIA PEDRA GRANITICA
ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM.
0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE) poderá ser apresentada a
execução de serviço semelhante com descrição simplificada conforme abaixo?
“Alvenaria de pedra argamassada para contenção, preço posto obra”
“Alvenaria de pedra”

Resposta:
Resposta prejudicada por forçar antecipação de fase externa do certame de licitante
interessado.
O atestado de capacidade técnica é responsável para aferir a expertise da empresa
em área específica voltado a determinado segmento, de sorte que eventual exigência
literal/ipsis litteris, tal como consta na planilha orçamentária, é fator restritivo e que não se
compactua com os princípios reitores do processo licitatório, motivo pelo qual em havendo
similitude ou identidade, a COPEL, munida de subsídios da área técnica de engenharia,
poderá acatar atestados que não estejam da forma em que descrita na planilha, como visto,
mas que sejam afetos a atividades pertinentes e compatíveis ao item exigido.
Eis a redação da alínea b do item 9.2.2 “Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa ou de seus
responsáveis técnicos (capacidade técnico profissional), acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro no CREA/CAU, suficiente(s)
para comprovar o satisfatório desempenho dos mesmos em atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação, levando-se em consideração as
parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo assim definidas no presente
edital.”
Portanto, o atestado de capacidade técnica, e se este atende às minúcias do Edital,
será realizada na fase oportuna (fase de habilitação), sob pena de se antecipar uma fase
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licitatória, em prejuízo aos princípios do julgamento objetivo, ampliação da competitividade
e da impessoalidade.
3. Para a comprovação do item de relevância 5.1 (LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE

PAVIMENTAÇÃO) poderá ser apresentada a execução de serviço semelhante com
descrição simplificada conforme abaixo?
“Locação de meio fio/guia/outros”
“Locação de obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topografo e
nivelador”.
Resposta:
Resposta prejudicada por forçar antecipação de fase externa do certame de licitante
interessado.
O atestado de capacidade técnica é responsável para aferir a expertise da empresa
em área específica voltado a determinado segmento, de sorte que eventual exigência
literal/ipsis litteris, tal como consta na planilha orçamentária, é fator restritivo e que não se
compactua com os princípios reitores do processo licitatório, motivo pelo qual em havendo
similitude ou identidade, a COPEL, munida de subsídios da área técnica de engenharia,
poderá acatar atestados que não estejam da forma em que descrita na planilha, como visto,
mas que sejam afetos a atividades pertinentes e compatíveis ao item exigido.
Eis a redação da alínea b do item 9.2.2 “Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa ou de seus
responsáveis técnicos (capacidade técnico profissional), acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro no CREA/CAU, suficiente(s)
para comprovar o satisfatório desempenho dos mesmos em atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação, levando-se em consideração as
parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo assim definidas no presente
edital.”
Portanto, o atestado de capacidade técnica, e se este atende às minúcias do Edital,
será realizada na fase oportuna (fase de habilitação), sob pena de se antecipar uma fase
licitatória, em prejuízo aos princípios do julgamento objetivo, ampliação da competitividade
e da impessoalidade.
4. Itens de relevância com unidades de medida divergentes das apresentadas pelas licitantes serão
aceitos? Sendo aceitos, a comissão poderá fazer a conversão da unidade a fim de obter o quantitativo
compatível?
Resposta:
A análise das parcelas relevantes é executada pela equipe técnica da Secretaria de
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Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, observadas as regras e condições previstas e
contidas no instrumento convocatório e seus anexos.

5. Para a comprovação do item de relevância 5.2 ("REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019") poderá se
apresentada a execução de serviço semelhante com descrição simplificada conforme abaixo?
“Regularização de subleito”
Resposta:
Resposta prejudicada por forçar antecipação de fase externa do certame de licitante
interessado.
O atestado de capacidade técnica é responsável para aferir a expertise da empresa
em área específica voltado a determinado segmento, de sorte que eventual exigência
literal/ipsis litteris, tal como consta na planilha orçamentária, é fator restritivo e que não se
compactua com os princípios reitores do processo licitatório, motivo pelo qual em havendo
similitude ou identidade, a COPEL, munida de subsídios da área técnica de engenharia,
poderá acatar atestados que não estejam da forma em que descrita na planilha, como visto,
mas que sejam afetos a atividades pertinentes e compatíveis ao item exigido.
Eis a redação da alínea b do item 9.2.2 “Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa ou de seus
responsáveis técnicos (capacidade técnico profissional), acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro no CREA/CAU, suficiente(s)
para comprovar o satisfatório desempenho dos mesmos em atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação, levando-se em consideração as
parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo assim definidas no presente
edital.”
Portanto, o atestado de capacidade técnica, e se este atende às minúcias do Edital,
será realizada na fase oportuna (fase de habilitação), sob pena de se antecipar uma fase
licitatória, em prejuízo aos princípios do julgamento objetivo, ampliação da competitividade
e da impessoalidade.
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6. Para a comprovação do item de relevância 5.5 (ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016) poderá ser apresentada a execução de
serviço semelhante com descrição simplificada conforme abaixo?
“Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com
argamassa traco 1:3 (cimento e areia) cs: 72967”
“Meio fio econômico”
Resposta:
Resposta prejudicada por forçar antecipação de fase externa do certame de licitante
interessado.
O atestado de capacidade técnica é responsável para aferir a expertise da empresa
em área específica voltado a determinado segmento, de sorte que eventual exigência
literal/ipsis litteris, tal como consta na planilha orçamentária, é fator restritivo e que não se
compactua com os princípios reitores do processo licitatório, motivo pelo qual em havendo
similitude ou identidade, a COPEL, munida de subsídios da área técnica de engenharia,
poderá acatar atestados que não estejam da forma em que descrita na planilha, como visto,
mas que sejam afetos a atividades pertinentes e compatíveis ao item exigido.
Eis a redação da alínea b do item 9.2.2 “Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa ou de seus
responsáveis técnicos (capacidade técnico profissional), acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro no CREA/CAU, suficiente(s)
para comprovar o satisfatório desempenho dos mesmos em atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação, levando-se em consideração as
parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo assim definidas no presente
edital.”
Portanto, o atestado de capacidade técnica, e se este atende às minúcias do Edital,
será realizada na fase oportuna (fase de habilitação), sob pena de se antecipar uma fase
licitatória, em prejuízo aos princípios do julgamento objetivo, ampliação da competitividade
e da impessoalidade.
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7. Para a comprovação do item de relevância 6.2 (EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016) poderá ser apresentada a
execução de serviço semelhante com descrição simplificada conforme abaixo?
“Passeio em concreto esp=0,05m inclusive o preparo de caixa, c/ juntas-opção 03-rcs”
“Passeio em concreto”
“PISO EM CONCRETO ESP: 8CM”
Em continuidade, um atestado de execução de piso de concreto armado (FCK 30MPA e aço CA50/60) para uma quadra poliesportiva pode suprir a comprovação do item de relevância 6.2?
Resposta:
Resposta prejudicada por forçar antecipação de fase externa do certame de licitante
interessado.
O atestado de capacidade técnica é responsável para aferir a expertise da empresa
em área específica voltado a determinado segmento, de sorte que eventual exigência
literal/ipsis litteris, tal como consta na planilha orçamentária, é fator restritivo e que não se
compactua com os princípios reitores do processo licitatório, motivo pelo qual em havendo
similitude ou identidade, a COPEL, munida de subsídios da área técnica de engenharia,
poderá acatar atestados que não estejam da forma em que descrita na planilha, como visto,
mas que sejam afetos a atividades pertinentes e compatíveis ao item exigido.
Eis a redação da alínea b do item 9.2.2 “Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa ou de seus
responsáveis técnicos (capacidade técnico profissional), acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro no CREA/CAU, suficiente(s)
para comprovar o satisfatório desempenho dos mesmos em atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação, levando-se em consideração as
parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo assim definidas no presente
edital.”
Portanto, o atestado de capacidade técnica, e se este atende às minúcias do Edital,
será realizada na fase oportuna (fase de habilitação), sob pena de se antecipar uma fase
licitatória, em prejuízo aos princípios do julgamento objetivo, ampliação da competitividade
e da impessoalidade.
8. Para a comprovação do item de relevância 6.3 ("PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO
COM
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA
AC-II,
REJUNTADO,
EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE") poderá ser apresentada a execução de serviço semelhante com
descrição simplificada conforme abaixo?
“Piso tátil”
“Piso tátil em concreto”
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Resposta:
Resposta prejudicada por forçar antecipação de fase externa do certame de licitante
interessado.
O atestado de capacidade técnica é responsável para aferir a expertise da empresa
em área específica voltado a determinado segmento, de sorte que eventual exigência
literal/ipsis litteris, tal como consta na planilha orçamentária, é fator restritivo e que não se
compactua com os princípios reitores do processo licitatório, motivo pelo qual em havendo
similitude ou identidade, a COPEL, munida de subsídios da área técnica de engenharia,
poderá acatar atestados que não estejam da forma em que descrita na planilha, como visto,
mas que sejam afetos a atividades pertinentes e compatíveis ao item exigido.
Eis a redação da alínea b do item 9.2.2 “Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa ou de seus
responsáveis técnicos (capacidade técnico profissional), acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro no CREA/CAU, suficiente(s)
para comprovar o satisfatório desempenho dos mesmos em atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação, levando-se em consideração as
parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo assim definidas no presente
edital.”
Portanto, o atestado de capacidade técnica, e se este atende às minúcias do Edital,
será realizada na fase oportuna (fase de habilitação), sob pena de se antecipar uma fase
licitatória, em prejuízo aos princípios do julgamento objetivo, ampliação da competitividade
e da impessoalidade.
9. Para a comprovação do item de relevância 4.6 (CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020) poderá ser apresentada a execução de serviço semelhante
com descrição simplificada conforme abaixo?
“CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 50X50 H=VARIÁVEL COM TAMPA COM
GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS”
Resposta:
Resposta prejudicada por forçar antecipação de fase externa do certame de licitante
interessado.
O atestado de capacidade técnica é responsável para aferir a expertise da empresa
em área específica voltado a determinado segmento, de sorte que eventual exigência
literal/ipsis litteris, tal como consta na planilha orçamentária, é fator restritivo e que não se
compactua com os princípios reitores do processo licitatório, motivo pelo qual em havendo
similitude ou identidade, a COPEL, munida de subsídios da área técnica de engenharia,
poderá acatar atestados que não estejam da forma em que descrita na planilha, como visto,
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mas que sejam afetos a atividades pertinentes e compatíveis ao item exigido.
Eis a redação da alínea b do item 9.2.2 “Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa ou de seus
responsáveis técnicos (capacidade técnico profissional), acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro no CREA/CAU, suficiente(s)
para comprovar o satisfatório desempenho dos mesmos em atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação, levando-se em consideração as
parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo assim definidas no presente
edital.”
Portanto, o atestado de capacidade técnica, e se este atende às minúcias do Edital,
será realizada na fase oportuna (fase de habilitação), sob pena de se antecipar uma fase
licitatória, em prejuízo aos princípios do julgamento objetivo, ampliação da competitividade
e da impessoalidade.

1.2. Aos esclarecimentos, para fins de resposta, dos questionamentos suscitados por intermédio
do e-mail geicy@queirozpimentel.com.br remetido em 09.06.2022 às16h39:

10. Tendo que vista que o Edital das TP 03/04/05/2022 desta municipalidade, em seu item
Qualificação Técnica, apenas demonstra a tabela de serviços relevantes, sem fazer qualquer menção a
aceitação de serviços com mesmas características é similaridade, pergunta-se: Será exigido que as
empresas licitantes demonstrem em seus Atestados de Capacidade Técnica, do serviço exigido pelo
edital, as mesmas nomenclaturas vinculadas as tabelas constantes dos editais?
Resposta:
O atestado de capacidade técnica é responsável para aferir a expertise da empresa em
área específica voltado a determinado segmento, de sorte que eventual exigência literal/ipsis
litteris, tal como consta na planilha orçamentária, é fator restritivo e que não se compactua
com os princípios reitores do processo licitatório, motivo pelo qual em havendo similitude
ou identidade, a COPEL, munida de subsídios da área técnica de engenharia, poderá
acatar atestados que não estejam da forma em que descrita na planilha, como visto, mas que
sejam afetos a atividades pertinentes e compatíveis ao item exigido.
Eis a redação da alínea b do item 9.2.2 “Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa ou de seus
responsáveis técnicos (capacidade técnico profissional), acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com registro no CREA/CAU, suficiente(s)
para comprovar o satisfatório desempenho dos mesmos em atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação, levando-se em consideração as
parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo assim definidas no presente
edital.”
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11. A apresentação de serviços de natureza e descrição similar tem força de comprovação, como
atividades pertinentes e compatíveis em características, com o objeto da licitação?
Resposta:
O atestado de capacidade técnica é responsável para aferir a expertise da empresa em
área específica voltado a determinado segmento, de sorte que eventual exigência literal/ipsis
litteris, tal como consta na planilha orçamentária, é fator restritivo e que não se compactua
com os princípios reitores do processo licitatório, motivo pelo qual em havendo similitude
ou identidade, a COPEL, munida de subsídios da área técnica de engenharia, poderá
acatar atestados que não estejam da forma em que descrita na planilha, como visto, mas que
sejam afetos a atividades pertinentes e compatíveis ao item exigido.
Ubatã – Bahia, 13 de Junho de 2022.
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