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À
Comissão Técnica de Licitação
Senhor Presidente,
Estamos encaminhando consulta referente ao edital de Concorrência Pública 001/2009 do
Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado da Bahia, Publicado no DOE de 29.07.09
Questionamentos/Dúvidas:
1. É exigida a apresentação de vínculo empregatício para os técnicos?
RESPOSTA
Não é exigida a apresentação de vínculo empregatício na ocasião do certame. No
momento da contratação da empresa vencedora, esta deve apresentar as garantias de
vinculação da mão-de-obra à execução dos serviços exigidos pela licitação.
2. Banco de Dados: Como será o acesso da Empresa a dados e informações do Estado?
RESPOSTA

A SEPLAN e a SEMA fornecerão os dados de sua responsabilidade e intermediarão
o levantamento dos dados disponíveis em outros órgãos oficiais.
3. Documentos autenticados em abril podem ser apresentados na proposta em

setembro?
RESPOSTA

Sim, desde que os originais estejam dentro de seu prazo de validade.
4. Como comprovação de titulação do membro da equipe técnica principal em

cartografia pode-se apresentar titulação de mestre ou doutor em sensoriamento
remoto ou geoprocessamento, ou a titulação tem que ser específica de mestre ou
doutor em cartografia?
RESPOSTA

Pode-se apresentar titulação de mestre ou doutor em sensoriamento remoto ou
geoprocessamento.
5. Uma empresa que esteja participando do processo licitatório pode apresentar

atestados emitidos para membros da sua própria equipe técnica?
RESPOSTA
Sim, desde que a empresa comprove a realização do trabalho (ou trabalhos) em que se
inserem os referidos atestados.

6. O número de técnicos complementares adicionais poderá ser superior ao número de

10 técnicos, desde que o total das horas da equipe técnica estimado no edital não
seja ultrapassado?
RESPOSTA

Sim, a alocação de mão-de-obra além do que é exigido para a equipe técnica básica
(principal e complementar) no Edital fica a critério da empresa, segundo o seu plano de
trabalho.
Atenciosamente,
Ricardo Dias
Oikos Pesquisa Aplicada Ltda.

