
 
 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

 

CONCORRÊNCIA Nº 03/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR 

EM CASTRO 

 
 

Referente aos questionamentos recebidos até o momento, tem-se a informar e esclarecer o 

que segue: 

QUESTIONAMENTOS 01:  

 
“[A visita técnica deverá ser feita por profissional habilitado (técnico ou engenheiro)?]” 
 

RESPOSTA: Esclarecemos que, conforme item 5.4.17.1 do Edital de CC Nº 03/2019: 
 

“5.4.17.1 Os representantes das licitantes (não necessariamente os responsáveis técnicos indicados) poderão 

visitar o local onde os trabalhos que constituem o objeto deste procedimento serão executados no endereço antes 

informado até o dia 12.06.2019, devendo agendar dia e hora para a realização da visita técnica com Gerente 

Executiva da Unidade de Castro, a Sra. Ana Maria Trappel, pelo telefone (42) 3233-8650 (horário comercial).” 

 

Portanto, a visita técnica poderá ser realizada por representante da empresa, não 

necessariamente por profissional habilitado ou responsável técnico indicado pela licitante. 

 

QUESTIONAMENTOS 02:  

 
“Referente a apresentação dos documentos para comprovação da capacidade técnica 
operacional e profissional, questionamos se os mesmos podem ser apresentados em cópia 
simples para conferencia desta comissão através dos originais, ou se podem ser apresentados 
somente em cópia simples.  
Nesta licitação se faz a exigência de apresentar atestados e acervos para no mínimo três 
profissionais e também para comprovar diversos tipos de serviço. No caso de nossa empresa, 
somente com a apresentação dos acervos a atestados seria necessário despender 
aproximadamente R$700,00 (setecentos reais) em autenticações. Entendemos que além de 
ser um valor elevado, o mesmo pode até restringir a participação de concorrentes.  
O governo federal tem atuado no sentido de reduzir a burocracia e autorizar a simples 
conferencia dos documentos confrontando com os originais, inclusive com lei implementada 
no final de 2018. Ficamos no aguardo de esclarecimentos.” 
 



 
 

RESPOSTA: Considerando o alto custo de autenticação dos documentos para comprovação 

de capacidade técnica, será autorizada a apresentação de cópia simples para os documentos 

solicitados no item 5.4 Qualificação Técnica, conforme Errata publicada. 

 

Curitiba-PR, 10 de junho de 2019. 

 

Apoio à Comissão Especial de Licitação  


