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CONCORRÊNCIA SESC/DR-PA  Nº 15/0014-CC 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO 
ARQUITETÔNICO DE PARQUE AQUÁTICO NO SESC ANANINDEUA. 
 

ADENDO II – 13/10/2015 
ESCLARECIMENTOS AOS LICITANTES 

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
  
 Considerando os questionamentos apresentados por licitante interessada em 
participar da concorrência em epígrafe, apresentamos os esclarecimentos abaixo: 
 
Questionamento 01 : A licitação trata somente de projeto de arquitetura e 
urbanização , estando fora do escopo os projetos complementares de engenharia 
(estrutural , Eletrico , Hidro sanitário dentre outros )? 
 
Resp: De acordo com o edital (item 2 - do objeto da licitação) A contratação de empresa 
especializada para a elaboração e desenvolvimento dos Projetos de Arquitetura e 
Urbanização do entorno do Parque Aquático. 
 
Questionamento 02: O fornecimento de levantamento topográfico será de 
responsabilidade do SESC ? 
 
Resp: O levantamento topográfico será fornecido pelo Sesc. 
 
Questionamento 03: O fornecimento do projeto ( levantamento ) das edificações 
existentes será de responsabilidade do SESC ? 
 
Resp: Os Projetos e a Locação das Edificações existentes será fornecido pelo Sesc. 
 
Questionamento 04: Não existe no anexo I planilha anexa para composição de 
custos , esta planilha pode ser do modelo adotado pelo Fornecedor ? 
 
Resp: A planilha modelo será fornecida pelo Sesc à empresa vencedora. 
 
Questionamento 05: É necessário cadastro prévio no SESC para participar , ou 
basta comparecer na hora determinada com os documentos exigidos em edital ? 
 
Resp: Não será necessário cadastro prévio. É necessário cumprir as exigências documentais 
do edital. 
 
Questionamento 06: Qual o valor de referência da licitação, pois não foi localizado 
no Edital  
 
Resp: De acordo com Edital (item 09 - do Julgamento, subitem 9.2) O julgamento será pelo 
critério de menor preço. Não fixado valor de referência. 
 
Questionamento 07: O objeto do certame, é serviço de projeto ou serviço de 
obra? 



                                 

  SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Departamento Regional no Estado do Pará 

Comissão Permanente de Licitação 
 

__________________________________________________________________________________________ 
SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém-Pa 
CEP: 66.010-010  •  Fone / Fax.:. (91) 4005-9560  •  E-mail: cpl@pa.sesc.com.br 

Resp: A licitação visa a Contratação para Elaboração e Desenvolvimento do Projeto de 
Arquitetura e os demais serviços descritos na RCMS, maquete eletrônica, memorial 
descritivo, especificações técnicas, planilhas de quantitativos e Registro de Responsabilidade 
Técnica.  
  
Questionamento 08: A área de abrangência do objeto é o parque completo ou 
apenas a área do deck com as piscinas? 
 
Resp: A área de abrangência é a do Parque Aquático completo e o entorno imediato. 
 
Questionamento 09: Existe topografia do local? 
 
Resp: O Sesc fornecerá o levantamento topográfico.  
 
 
 
Informamos que os questionamentos foram encaminhados ao setor técnico, o qual 
emitiu o esclarecimento correspondente acima. 
 

 

A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 

quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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