
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA 

 

Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Camaçari: Av. Jorge Amado, 950, Ponto Certo - Camaçari – Bahia – Brasil - (71) 3644-9700 1 

 

Camaçari, 28 de outubro de 2019.   

OBJETO:  

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS  

Questionamento 01 

Empresa: NOVA ENGEVIX 

 

Contratação de empresa de arquitetura e engenharia para prestação de serviços de 

consultoria especializada na elaboração de estudos, projetos básicos, projetos executivos 

e prestação de serviços técnicos especializados correlatos, nas áreas de infraestrutura, 

intervenções urbanísticas e edificações institucionais, no município de Camaçari, BA. 

NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A, CNPJ 00.103.582/0001-31, pela presente, 
vem solicitar os seguintes esclarecimentos referente CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 017/2019 
(Reedição): 

1.  De acordo com o item 5.4 da Planilha Orçamentária, verifica-se a previsão de 1.584 horas 
para serviços de coordenação. Considerando o prazo do contrato de 18 meses, as 1.584 horas 
divididas por 18 meses resultam em 88 horas por mês, ou praticamente dedicação em meio 
período ou meio mês. 

Porém, no item 29 do termo de Referência, página 50 de 54, verifica-se a seguinte restrição “O 
coordenador não poderá ser responsável técnico de projeto a ser desenvolvido neste 
contrato, nem ser proprietário e/ou sócio proprietário da CONTRATADA, devido a 
incompatibilidade de tempo para exercer atividades simultâneas”. 

Desta maneira, resta a dúvida: Por que a restrição do coordenador não ser o responsável técnico 
da empresa visto que a dedicação do mesmo no Contrato será em tempo parcial, de no máximo 
88 horas por mês? 

Em face do exposto, quanto ao item 29 Serviços de Coordenação, considerando que o 
profissional será em tempo parcial, de no máximo 88 horas por mês, poderá ser o Responsável 
Técnico do projeto e que o mesmo pertence ao quadro da empresa, e atende todos os 
requisitos necessários a comprovação de aptidão técnica objeto da licitação. Nosso entendimento 
está correto? 

Resposta:“O coordenador não poderá ser responsável técnico de projeto a ser desenvolvido 
neste contrato, nem ser proprietário e/ou sócio proprietário da CONTRATADA, devido a 
incompatibilidade de tempo para exercer atividades simultâneas”. 

O intuito da Contratanteé não deixar equivocar as devidas atribuições do coordenador.  
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2.  Após análise do Edital de Concorrência 017/2019, verifica-se que o regime de execução dos 
serviços será de empreitada por preço unitário, através de ordens de serviço. 

Dessa maneira, cada proponente precisará planejar e distribuir seus custos indiretos e sua 
mobilização pelo volume mensal de serviços previstos. 

Assim sendo, solicitamos o detalhamento da previsão de serviços pela Prefeitura de Camaçari, 
tais como relação de escolas (unidades educacionais), hospitais (Unidade de Saúde) e viário 
urbano que serão objeto da presente licitação, visando permitir ao correto dimensionamento da 
equipe a ser alocada pelo licitante, bem como a correta elaboração do Orçamento e definições 
quanto à disponibilidade de equipes e estrutura para conduzir o contrato. 

Resposta: O contrato será executado conforme demanda da equipe de fiscalização do contrato.  

3. Após análise da planilha orçamentária do Edital, verifica-se por exemplo a previsão de 70 km 
de projeto de infraestrutura viária; 70.000 m² de projeto arquitetônico de prédios públicos e 20.000 
m² de projeto arquitetônico em modelagem BIM. 

Entretanto, para pontuação máxima são exigidos no caso de infraestrutura viária mais de 4 km de 
extensão em um único atestado, mais de 10.000 m² de projeto arquitetônico em um único 
atestado e mais de 10.000 m² de projetos complementares. Em função das diferenças de 
proporção observadas nas exigências de atestação da empresa e equipe versus a previsão dos 
serviços a serem realizados, solicitamos: 

A)     O detalhamento da previsão dos serviços, visando permitir ao correto dimensionamento da 
equipe a ser alocada pelo licitante. 

B)     A justificativa das diferentes proporções de comprovação a ser exigida para nota máxima? 

Exemplo: 

Para projetos de infraestrutura viária estão exigindo comprovação de 4 km para um total 
previsto de 70 km de projetos viários, ou seja, comprovação de menos de 5,7% do total a ser 
projetado; 

Para projetos de edificações exigem comprovação de 10.000 m² de um total previsto de 
70.000 m² de projetos, ou seja, comprovação de 14,3% do total a ser projetado; 

Para projetos com uso de tecnologia BIM estão exigindo comprovação de 10.000 m² de um 
total previsto de 20.000 m² de projetos em BIM, ou seja, comprovação de 50% do total a ser 
projetado com uso desta tecnologia. 

C)     Por que a proporção de exigência de projetos com uso de BIM não é apenas de 5%? Ou por 
que a exigência de comprovação de projetos de infraestrutura viária não é de 50% ou 35 km? 

Em face do exposto, entendemos que o profissional Arquiteto e Urbanista atenderia com a 
apresentação de atestados acervados de projetos arquitetônicos de edificações com 1.000m² 
utilizando sistema de BIM. Nosso entendimento está correto? 

 Resposta: A licitante deverá apresentar sua comprovação técnicaconformo solicitado. 



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA 
 

 

4. No item 8.4 – Capacidade Técnica da Equipe Responsável, verifica-se por exemplo no caso do 
Arquiteto e Urbanista a exigência de experiência em urbanização, edificação de saúde, edificação 
de unidade educacional e projeto arquitetônico de edificação utilizando sistema BIM, sendo 
permitido a indicação de apenas um profissional e a apresentação de apenas 1 (um) atestado 
para cada item pontuável. 

Entretanto, o regime de medição e pagamento se dará por unidades de área de projetos, ou seja, 
em m² projetado. Assim sendo, obviamente que em função do volume de serviços previstos na 
planilha orçamentária, a empresa contratada deverá contar com uma equipe multidisciplinar e 
poderá, por exemplo, ter um Arquiteto para os projetos de Urbanização, outro Arquiteto para 
projetos de edificação de saúde, um terceiro Arquiteto com experiência em projetos de unidade 
educacional e, possivelmente, um outro Arquiteto com experiência em BIM. A exigência de que o 
mesmo profissional Arquiteto atenda simultaneamente todos as 4 disciplinas/categorias exigidas 
(Urbanismo, Educacional, Saúde e BIM), restringe a concorrência. 

Em face do exposto, quanto ao item 8.4, com relação ao Arquiteto e Urbanismo, entendemos que 
será permitida a indicação de pelo menos 02 (dois) Arquitetos e Urbanistas para atender aos itens 
de experiências exigidas com apresentação de atestados fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente certificado pelo CAU, sendo: 

·         01 (um) Arquiteto e Urbanista com experiência em projeto de urbanização com área 
> 40.000 m²; projeto de edificação de saúde com área > 10.000 m² e projeto de edificação 
com uso de BIM com área > 1.000 m² e que atendam todos os requisitos necessários a 
comprovação de aptidão técnica objeto da licitação. 

·         01 (um) Arquiteto e Urbanista com experiência em projeto de edificação de 
educacional com área > 10.000 m² e projeto de edificação com uso de BIM com área > 
1.000 m² e que atendam todos os requisitos necessários a comprovação de aptidão 
técnica objeto da licitação. Nosso entendimento está correto? 

Resposta: A licitante deverá apresentar sua comprovação técnica conformo solicitado. 
 

 

Leon Franco 

Secretaria de Infraestrutura 


