
 
 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

REVITALIZAÇÃO EM TERRENOS DE PROPRIEDADE DO SENAC/PR LOCALIZADOS EM 

APUCARANA/PR 

 
 

Referente ao questionamento recebido até o momento tem-se a informar e esclarecer o que 

segue: 

QUESTIONAMENTOS 01:  

 
[“Com relação à referida concorrência, vimos solicitar os seguintes esclarecimentos: 
 
1- No ïtem 5.4.1.3 é solicitada a execução de obra(s) em área igual ou superior a 2.603,72 m², 
não sendo permitida a soma de atestados para tal fim; 
2- No ítem 5.4.1.4 solicita que o(s) atestado(s) deverá(ão) contemplar ainda, no mínimo os 
seguintes serviços: 
a) drenagem de águas pluviais 
b) pavimentação (não menciona o tipo de pavimentação, se em concreto,  asfáltica, paver ou 
outra) 
c) estrutura em concreto; 
3- No ítem 5.4.1.5 solicita que a comprovação exigida no sub-ítem 5.4.1.4 pode ser feita por 
meio da apresentação de um único ou de diferentes Atestados de Capacidade Técnica. 
 
À vista do exposto pergunta-se: 
1- O(s) Atestado(s) deverá(ão) explicitar a execução de uma obra com área mínima de 2.603,72 
m² de construção, ou qualquer área de construção em uma área de terreno de 2.603,72 m², 
com serviços de drenagem, pavimentação de qualquer tipo e estrutura de concreto? 
 
2- O sub-item 5.4.1.5 contraria o contido no sub-ítem 5.1.4.3, que não permite a soma de 
Atestados, ou ele serve apenas para os serviços de:  
Drenagem pluvial, Pavimentação e Estrutura em concreto?”] 
 

RESPOSTA 1: Esclarecemos que o(s) atestado(s) deverão comprovar a execução de obra em 

terreno com “área igual ou superior a 2.603,72 m²” com características similares aos serviços 

a ser contratados, conforme descrito nos itens 1.1.1.1 e 1.1.1.2: 
“1.1.1.1 ITEM 1 – TERRENO LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, S/N: Intervenção em 

terreno com área total de 3.048,53 m² (três mil e quarenta e oito metros e cinquenta e três centímetros 

quadrados), compreendendo: a) fechamento perimetral do terreno com gradil, muro e alambrado, sendo o acesso 

(único) por um portal com portão metálico automático, identificado com comunicação visual e placa de 



 
 

homenagem; b) pista de caminhada em CBUQ; c) áreas de recreação com playground e equipamentos de 

academia ao ar livre; d) área de descanso com bancos de concreto; e) paisagismo; e f) drenagem de água pluvial. 

O terreno engloba área de preservação permanente da nascente do rio Pirapó, a qual deve ser revitalizada a fim 

de se proteger a nascente. 

1.1.1.2 ITEM 2 – TERRENO LOCALIZADO NA RUA GASTÃO VIDIGAL, N. 185: Intervenção em terreno com área total 

de 5.207,43 m² (cinco mil duzentos e sete metros e quarenta e três centímetros quadrados), compreendendo: a) 

fechamento perimetral do terreno com gradil e alambrado, sendo o acesso por três portões metálicos (dois de 

acesso de pedestres e um de acesso de veículos); b) estacionamento em paver para 20 vagas; c) área de esplanada 

com praça central, áreas de recreação com playground e equipamentos de academia ao ar livre; d) área de 

descanso com bancos de concreto; e) paisagismo; f) bicicletário; e g) drenagem de água pluvial.” 

 
Portanto, o(s) atestado(s) deverá(ão) contemplar a área mínima de terreno exigida no Edital 
e ser compatível e similar ao escopo dos projetos, incluindo, no mínimo, os serviços de 
drenagem de águas pluviais; pavimentação e; estrutura de concreto, em qualquer área de 
construção, desde que mantidas as características dos serviços exigidos no Edital. 
 

RESPOSTA 1: O sub-item 5.4.1.5 refere-se exclusivamente a soma de área dos Atestados 
para comprovar a área mínima exigida no item 5.4.1.3 e os respectivos serviços citados 
(Drenagem Pluvial, Pavimentação e Estrutura em Concreto). 
 

 

Curitiba-PR, 08 de abril de 2019. 

 

Apoio à Comissão Especial de Licitação  


