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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/PARANÁ 

PROTOCOLO Nº 88/19 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 88/19 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL DA UNIDADE INTEGRADA DO SESC E SENAC EM NOVA LONDRINA/PR. 

 

QUESTIONAMENTO II 

 
 “Por se tratar de serviço especializado a instalação dos aparelhos de ar condicionado, em que as empresas irão 
contratar uma empresa terceirizada especializada em execução de ar condicionado do tipo vrf, é possível apresentar o 
atestado de execução do ar em nome da empresa terceirizada?” 
e 

“Tendo em vista que os serviços de instalação de climatização sempre são subcontratados a fim de serem executados 
por empresas especializadas que possam dar a devida garantia dos equipamentos e das instalações que compõem o 
sistema, solicitamos que a comprovação técnica da licitante exigida no item 6.1.4.5 (Atestado de Capacidade Técnica 
em nome da licitante) do edital não inclua o subitem 6.1.4.9.5, que trata da execução de "sistema de climatização 
VRF", bem como outros subitens específicos e incomuns à qualquer tipo de obra, tendo em vista que o item 6.1.4.8 já 
exige o Atestado de Capacidade Técnica de um profissional Engenheiro Mecânico que atenda à capacitação técnica 
do subitem citado.”  
Resposta:  
Os atestados de capacidade técnico-operacional devem comprovar que a empresa Licitante executou os serviços 
descritos nos itens 6.1.4.9.1, 6.1.4.9.2, 6.1.4.9.3, 6.1.4.9.4 e 6.1.4.9.5 e demais condições previstas no instrumento 
convocatório (6.1.4. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA). 
 
 
“Poderá a empresa participante da licitação apresentar como parte da comprovação da qualificação técnica Atestado 
de Capacidade Técnica em seu nome que contém execução de outro sistema de climatização que não seja tipo VRF 
(tais como split, ou multi-split), em capacidade equivalente à solicitada no item 6.1.4.9.5 (42 TR ou 504.000 BTU's)?” 
Resposta:  
Não. Deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa licitante, compatível  com o 
objeto da licitação – Sistema VRF”.   
 
 
“A caráter de exemplo, envio anexo Edital de Concorrência nº XX//2019 do XXXXXXXXXX, de um objeto que, assim 
como o do edital em epígrafe, é caracterizado por instalações especiais (tais como Sistema de Geração de Energia 
Elétrica por Usina com Módulos Fotovoltaicos, por exemplo). Neste edital o XXXXXXX exige das licitantes 
comprovação de equipe técnica capacitada para executar a obra, por meio de Atestados de Capacidade Técnica 
específicos de cada profissional. O que é correto, uma vez que o detentor do Atestado de Capacidade Técnica é o 
PROFISSIONAL à quem foi emitido, e nunca a PESSOA JURÍDICA que executou o serviço técnico.” 
Resposta:  
A empresa licitante deverá apresentar o Atestado Técnico conforme previsto em edital. Deverá ainda apresentar o 
Atestado e Acervo Técnico do profissional conforme prevê o edital.” 
 


