
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

 

CONCORRÊNCIA Nº 05/2019 
 

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:  

 
“Temos uma dúvida referente a documentação técnica relacionada a concorrência CC05/2019, 
cujo objeto é: 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 
 
É correto o entendimento de que como não há contratação de projeto arquitetônico, não há 
necessidade de apresentar tal item no acervo correspondente ao gerenciamento e 
compatibilização de projetos, conforme solicitado no item 5.4.7.14? 
 
5.4.7.14 Gerenciamento e Compatibilização dos Projetos – ACT comprovando a execução de gerenciamento e 
compatibilização de, no mínimo, os seguintes projetos: Projeto Arquitetônico, Terraplenagem, Fundação, 
Estruturas de Concreto, Estrutura Metálica, Instalações Hidrossanitárias, Instalações Elétricas, Climatização e 
Projeto de Cabeamento Estruturado (Telefonia e Dados), não sendo permitida a soma de atestados para tal fim. 

 
Pergunto pois ao final da elaboração do projeto, como não fomos contratados para tal, 
também não poderíamos acervar tal gerenciamento.” 
 
[Complementação da dúvida]  
 
“No edital, item ‘1 OBJETO’, subitem ‘1.3. INDICAÇÃO DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS’ 
não contempla a contratação de projeto arquitetônico, segue abaixo cópia do item: 
 
‘1.3. Os projetos a serem elaborados são os seguintes:  
1.3.1 Laudo de Sondagem;  
1.3.2 Ensaio CBR completo; 
1.3.3 Projeto de Terraplenagem;  
1.3.4 Projeto de Pavimentação;  
1.3.5 Projeto de Fundação e Contenção;  
1.3.6 Projeto de Estrutura de Concreto Armado;  
1.3.7 Projeto de Estrutura Metálica;  
1.3.8 Projeto de Drenagem e Galerias de Águas Pluviais;  
1.3.9 Projeto de Instalações Hidrossanitárias (água fria, esgoto, água quente com aquecimento solar);  



 
 

1.3.10 Projeto de Instalações Elétricas Comum e Estabilizada;  
1.3.11 Projeto Luminotécnico (com estudo visando a sustentabilidade e eficiência energética do edifício);  
1.3.12 Projeto de Cabeamento Estruturado, Lógica e Dados;  
1.3.13 Projeto de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA);  
1.3.14 Projeto de Sonorização e Vídeo;  
1.3.15 Projeto de Climatização, Exaustão, Ventilação e Coifas (visando a sustentabilidade e eficiência energética 
do edifício);  
1.3.16 Projeto de Segurança: Circuito Fechado de TV e Alarme de Segurança Patrimonial;  
1.3.17 Projeto de Central de Gás (GLP);  
1.3.18 Projeto de Acústica;  
1.3.19 Projeto de Paisagismo;  
1.3.20 Projeto de Acessibilidade;  
1.3.21 Projeto de Impermeabilização;  
1.3.22 Projeto de Sistema Fotovoltaico (com estudo solar, sombreamento e posicionamento de placas visando a 
eficiência energética e financeira);  
1.3.23 Projeto de Alarme de Incêndio;  
1.3.24 Maquete Eletrônica;  
1.3.25 Orçamento Analítico do Custo da Obra;  
1.3.26 Gerenciamento e Compatibilização dos Projetos e Orçamento.’ 

 
Entretanto, no item 5.4.7.14, que diz respeito a qualificação técnica, solicita que no acervo de 
gerenciamento e compatibilização da empresa conste também o projeto arquitetônico (que 
não está contratado). Segue abaixo o item:  
 
5.4.7.14 Gerenciamento e Compatibilização dos Projetos – ACT comprovando a execução de gerenciamento e 
compatibilização de, no mínimo, os seguintes projetos: Projeto Arquitetônico, Terraplenagem, Fundação, 
Estruturas de Concreto, Estrutura Metálica, Instalações Hidrossanitárias, Instalações Elétricas, Climatização e 
Projeto de Cabeamento Estruturado (Telefonia e Dados), não sendo permitida a soma de atestados para tal fim. 

 
Está correto o entendimento de que não há necessidade de constar ‘Projeto Arquitetônico’ no 
acervo da empresa uma vez que não seremos responsáveis por tal item? ” 
 

RESPOSTA: Esclarecemos que são dois serviços diferentes: um é a elaboração de projeto 
arquitetônico, este é feito pela equipe técnica do Senac e Sesc; outro serviço é o 
gerenciamento e compatibilização de projetos, neste entram todos os projetos que 
compõem uma obra incluindo o projeto arquitetônico. A empresa licitante não será 
contratada para elaborar o projeto arquitetônico, mas será contratada para gerenciar e 
compatibilizar o projeto arquitetônico e todos os projetos complementares.  
Portanto, há sim a necessidade de apresentar acervo de gerenciamento e compatibilização 
de Projeto Arquitetônico e demais projetos listados no edital. Desse modo, a empresa será 
acervada em gerenciamento e compatibilização de projeto arquitetônico e demais projetos 
complementares. 
 

 

Curitiba-PR, 10 de dezembro de 2019. 

 

Apoio à Comissão Especial de Licitação  


