
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

 

CONCORRÊNCIA Nº 04/2019 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DO 

SENAC/PR E DO SESC/PR EM ARAPONGAS 

 

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

segue: 

 

QUESTIONAMENTOS 01:  

 
“Em relação ao ITEM 5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – Envelope n° 01, SUBITEM 5.4. 
Qualificação Técnica, SUBITEM 5.4.7. 
5.4.7.1 Projeto de Terraplenagem – ACT comprovando a elaboração de projeto de 
terraplenagem em terreno com área mínima de 8.195,85 m² (equivalente a 50% da área do 
terreno onde será executada a obra), não sendo permitida a soma de atestados para tal fim. 
5.4.7.5 Projeto de Drenagem e Galerias de Águas Pluviais – ACT comprovando a elaboração 
de projeto de drenagem e galerias de águas pluviais em terreno com área mínima de 8.195,85 
m² (equivalente a 50% da área do terreno onde será executada a obra), não sendo permitida 
a soma de atestados para tal fim. 
5.4.7.12 Projeto de Paisagismo – ACT comprovando a elaboração de projeto de paisagismo em 
terreno com área mínima de 8.195,85 m² (equivalente a 50% da área do terreno onde será 
executada a obra), não sendo permitida a soma de atestados para tal fim. 
Questionamento 1: Para a comprovação da capacidade técnica dos itens elencados será aceito 
atestados onde a edificação é um galpão? No entendimento da [ ] o uso final não interfere na 
complexidade destes projetos. 
Questionamento 2: Será aceito o envio da documentação via Correios? ” 
 

RESPOSTA: Em relação ao questionamento 1, conforme mencionado no item 5.4.8.3 do 
Edital da CC Nº04/2019, “Os Atestados deverão guardar pertinência e compatibilidade com 
as características construtivas da obra a ser realizada pelas Entidades Licitadoras, ou seja, 
referir-se a uma construção térrea, com uso educacional, institucional ou comercial, de mesmo 
tipo estrutural.”. Dessa forma, não serão aceitos atestados de barracões/galpões comerciais 
ou industriais, obras de arte especiais (pontes e viadutos), conjuntos habitacionais ou 
edificações residenciais, visto não terem características construtivas compatíveis com o 
objeto a ser contratado.  
No que se refere ao questionamento 2, a Comissão de Licitação informa que receberá 
envelopes enviados pelos Correios. Ressaltamos, no entanto, que a documentação deve ser 
entregue em conformidade com todas as cláusulas previstas no Edital, e até o dia e horário 
estabelecidos no instrumento convocatório, conforme subitens 3.1.1 e 7.1.2: 
 



 
 

“3.1.1 Os referidos documentos devem ser entregues à Comissão de Licitação até a data, hora 

e no local estabelecido para tanto neste Instrumento Convocatório, em envelopes opacos, 

individualizados e devidamente fechados/lacrados (Envelope nº 01 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO e Envelope nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL), para o fim a que se destinam.”  

“7.1.2. Não serão aceitos Envelopes (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA 

COMERCIAL) após o dia e horário estabelecidos para tal no presente Instrumento 

Convocatório.” 
 

 

QUESTIONAMENTOS 02:  

 
“Boa Tarde, 
 Em relação ao item 5.4.- Qualificação Técnica - em seu subitem 5.4.7.15 - É obrigatória a 
apresentação de pelo menos 1 (um) projeto de cada tipo elencado neste subitem 5.4.7, sob 
pena de desclassificação da licitante. 
Temos que apresentar um projeto ou um ACTs - Atestado de Capacidade Técnica, conforme 
consta em seu item, como segue: 
5.4.7- Apresentação de, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica (ACTs) em nome 
dos Profissionais indicados pela licitante como Responsáveis Técnicos pelos seguintes projetos: 
  Grata” 
 

RESPOSTA: O entendimento está correto. A licitante deverá apresentar, no mínimo, um 

Atestado de Capacidade Técnica em nome dos Profissionais indicados pela licitante como 

Responsáveis Técnicos para todos os projetos indicados nos subitens 5.4.7.1 a 5.4.7.14. 

 

QUESTIONAMENTOS 03:  

 

“Prezados Senhores, 

Solicitamos esclarecimentos nos itens abaixo: 

1 - Em relação ao item 5.4.2 Documento com indicação formal dos Responsáveis Técnicos 
pelos projetos e do Gerente de Projetos (responsável pelo Gerenciamento e Compatibilidade 
dos Projetos). O edital não deixa claro se o gerente de projetos pode também ser responsável 
de projetos conforme o item 5.4.2.1 O mesmo profissional (engenheiro ou arquiteto) poderá 
ser responsável técnico por mais de um tipo de projeto, desde que comprove sua experiência. 
O Gerente tem que ser exclusivo para o gerenciamento e compatibilidade dos projetos? 

2 - Em relação ao item 5.4.7.12 Projeto de Paisagismo – ACT comprovando a elaboração de 
projeto de paisagismo em terreno com área mínima de 8.195,85 m² (equivalente a 50% da 
área do terreno onde será executada a obra), não sendo permitida a soma de atestados 
para tal fim. Percebemos que a área cobrada em atestado não corresponde a área total de 
área verde em projeto que é de 6.029,69 m² para área de gramados e jardins, concluindo então 
que a área a ser cobrada para o item de paisagismo deveria ser de 3.014,85 m². No entanto, 
já que foi considerada área total do terreno, sem ao menos subtrair as áreas edificadas, será 



 
 

permitido a apresentação de atestado/CAT de projeto de urbanismo para comprovação do 
item? ” 

 

RESPOSTA: O responsável pelo Gerenciamento e Compatibilização de Projetos poderá ser 
responsável por outros projetos, desde que sua experiência seja comprovada, conforme 
mencionado no item 5.4.2.1.  

No que se refere ao Projeto de Paisagismo, esclarecemos que a área solicitada para 
comprovação corresponde à área de terreno e das áreas edificáveis, uma vez que durante o 
desenvolvimento do projeto poderá ser previsto paisagismo nas áreas internas das 
edificações. Esclarecemos ainda que será permitida a apresentação de atestado de projeto 
de urbanismo, desde que contemple o projeto de paisagismo em seu objeto. 

 

 

Curitiba-PR, 11 de outubro de 2019. 

 

Apoio à Comissão Especial de Licitação  


