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CONVITE SESC/DR-PA Nº 18/0002-CV 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO 
EXECUTIVO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO ESTUDOS 
PRELIMINARES, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
PARA A REFORMA DO BLOCO PRINCIPAL E DEMAIS ÁREAS RELACIONADAS DA UNIDADE 
OPERACIONAL SESC DOCA.  
 

ADENDO Nº VI – ESCLARECIMENTO 
 
Belém, 08 de agosto de 2018 
 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando o questionamento apresentado por licitante interessada em participar 
do Convite em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados 
abaixo: 
 
Questionamento 1 -  Referente ao item 6.4.2.2, aos sub-itens: 
 
" f) Para o Projeto de SPDA: No mínimo 01 (um) Engenheiro Eletricista e 01 (um) 
Engenheiro Civil, que tenham realizado instalações do SPDA em edificações públicas ou 
comerciais de características semelhantes com o objeto licitado cuja parcela de maior 
relevância e valor significativo seja a área mínima 2.559,46 m²."  
 
Analisando este sub-item, consideramos que apenas 01 (um) Engenheiro é suficiente para 
ser o responsável pelo serviço, sendo assim solicitamos a alteração para "No mínimo 01 (um) 
Engenheiro Eletricista ou 01 (um) Engenheiro Civil", visto que, se comprovado a realização 
do projeto em análise, ambos tem competência para realizar o serviço. 
  
Resposta ao questionamento 1 :Respondido no Adendo V. 
 
 
Questionamento 2 -  Ainda no item 6.4.2.2, no sub-item:  
 
" g) Para o Projeto de Prevenção, Combate a Incêndio e Pânico: No mínimo 01 
(um) Arquiteto e 01 (um) Engenheiro Civil, de nível superior e habilitado pelo CREA e que 
tenha realizado Projeto de Prevenção, Combate a Incêndio e Pânico em edificações públicas 
ou comerciais de características semelhantes com o objeto licitado cuja parcela de maior 
relevância e valor significativo seja a área mínima de 2.559,46 m²." 
 
Analisando este item, consideramos que apenas um dos dois profissionais é suficiente para 
ser o responsável pelo serviço, sendo assim solicitamos a alteração para "No mínimo 01 (um) 
Arquiteto ou 01 (um) Engenheiro Civil", visto que, se comprovado a realização do projeto em 
análise, ambos tem competência para realizar o serviço. 
 
Resposta ao questionamento 2: O entendimento da licitante está correto, ocorreu um 
erro na aplicação da conjunção, no caso deve se considerar "ou". Um profissional qualificado, 
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desde que atenda à exigência de qualificação técnica é suficiente. A redação da alínea g) do 
subitem 6.4.2.2 Edital deve se tornar: 
 
g) Para o Projeto de Prevenção, Combate a Incêndio e Pânico: No mínimo 01 (um) Arquiteto 
e 01 (um) Engenheiro Civil, de nível superior e habilitado pelo CREA e que tenha realizado 
Projeto de Prevenção, Combate a Incêndio e Pânico em edificações públicas ou comerciais 
de características semelhantes com o objeto licitado cuja parcela de maior relevância e valor 
significativo seja a área mínima de 2.559,46 m². 
 
Questionamento 3 - Ainda no item 6.4.2.2, no sub-item:  
 
" j) Para a Compatibilização dos Projetos, Elaboração do Termo de Referência, Orçamento 
Analítico e Sintético, Planejamento da Construção e Cronograma Físico Financeiro: No 
mínimo 01 (um) Arquiteto e 01 (um) Engenheiro Civil, que tenha elaborado orçamentos de 
obras, com planilha de custo unitário de serviços, cronogramas físico-financeiros e afins para 
projetos de edificações públicas ou comerciais de características semelhantes com o objeto 
licitado cuja parcela de maior relevância e valor significativo seja a área orçada mínima de 
2.559,46 m²." 
  
Também em análise a este item, consideramos que os profissionais solicitados podem ser 
dois profissionais formados em Engenharia Civil ou dois profissionais formados em 
Arquitetura, visto que, ambos tem competência e formação para realização dos serviços em 
consideração. Sendo assim, solicitamos a alteração do sub-itens para " Para a 
Compatibilização dos Projetos, Elaboração do Termo de Referência, Orçamento Analítico e 
Sintético, Planejamento da Construção e Cronograma Físico Financeiro: No mínimo 01 (um) 
Arquiteto/Engenheiro Civil e 01 (um) Arquiteto/Engenheiro Civil." , sendo assim solicitamos a 
alteração para "No mínimo 01 (um) Arquiteto ou 01 (um) Engenheiro Civil", visto que, se 
comprovado a realização do projeto em análise, ambos tem competência para realizar o 
serviço. 
 
Resposta ao questionamento 3: 
 O entendimento da licitante está correto. Um profissional qualificado, desde que atenda à 
exigência de qualificação técnica é suficiente. A redação da alínea j) do subitem 6.4.2.2 
Edital deve se tornar: 
j) Para a elaboração de Orçamento Analítico e Sintético e Cronograma Físico Financeiro: No 
mínimo 01 (um) Arquiteto ou 01 (um) Engenheiro Civil, que tenha elaborado orçamentos de 
obras, com planilha de custo unitário de serviços, cronogramas físico-financeiros ou afins, 
para projetos de edificações públicas ou comerciais de características semelhantes com o 
objeto licitado cuja parcela de maior relevância e valor significativo seja a área orçada 
mínima de 2.559,46 m². 
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