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                         COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 

 
Uma  Pretensa  Licitante  Questionou  - 1 

 
Camaçari 16 / julho / 2019 
 

 
TOMADADE  PREÇOS nº 008/2019 – COMPEL 

 
Objetoé a: Contratação de consultoria especializada para acompanhamento técnico de obras de 
arte especiais, ajustes de projeto e elaboração de “as built” no município de Camaçari, visando o 
atendimento aos requisitos relativos à capacidade resistente, segurança, desempenho em serviço 
e durabilidade, conforme previstos nas normas da ABNT, Projeto Básico, Planilhas e demais 
anexas ao processo. 
 
Abertura: dia 18 de julho de 2019 às 09:00hs.  
 

  

Solicitação Esclarecimentos Tomada de Preços nº 08/2019: 
 
Pergunta: Gostaria de tirar uma dúvida sobre a composição de preço unitário 

Apêndice_B_Composições_de_Preco_R-00): 
 

Segundo o Projeto Básico publicado Nº 4612-19, a equipe técnica mínima é composta por 1 

Coordenador e 1 Engenheiro Pleno (ver pág. 4), porém na pág. 6, o projeto básico descreve 

a inclusão de 1 Técnico Pleno na planilha orçamentária... Gostaria de perguntar se a planilha 

orçamentária pode ser composta por 1 coordenador, 1 engenheiro pleno, 1 engenheiro 

auxiliar e veículo ? 

 

Resposta:  Em atenção ao questionamento encaminhado no email abaixo temos o seguinte 
posicionamento: 

 
Todo profissional pode ser substituído por outro de qualificação igual ou superior. Ou seja, um 

técnico pode ser substituído por um engenheiro. 

 

No entanto, deve ser mantida também a experiência profissional igual ou superior, ou seja: um 

pleno pode ser substituído por outro pleno, ou outro profissional com mais tempo de 

experiência profissional. 

 

Para o caso em tela, não é possível substituir um técnico pleno por um engenheiro auxiliar, 

pois, apesar da formação engenheiro ser superior a técnico, a categoria pleno requer 5 anos 

de experiência, enquanto o auxiliar não requer experiência. 

 

Assim, a substituição do técnico pleno poderá se dar por outro técnico ou engenheiro, desde 

que tenha experiência profissional igual ou superior a 5 anos. 

 
Aguardamos retorno ao passo que desde já agradecemos a atenção dispensada; 
 
Atenciosamente, 

 
Manoel Alves Carneiro 
Presidente em Exercício 


