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CONVITE SESC/DR-PA Nº 18/0001-CV 
 

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA 
CONTEMPLANDO ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO 
DE REFEIÇÕES DO SESC PARÁ - UPR. 
 

ADENDO Nº II – ESCLARECIMENTO 
 
Belém, 30 de julho de 2018 
 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando o questionamento apresentado por licitante interessada em participar 
da Concorrência em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos 
solicitados abaixo: 
 
Questionamento 1 - Os engenheiros eletricistas também podem ter atribuições de 
engenheiros eletrônicos referente ao artigo 9 da resolução CONFEA 218/1973. Portanto o 
correto seria a comprovação do engenheiro eletricista por atestado de capacidade técnica. 
 
Resposta: Com relação á exigência do Engenheiro Eletrônico, não será necessário apresentar 
atestado de engenheiro eletrônico.Considerar nova redação abaixo: 
  
 e) PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: No mínimo 01 (um) Engenheiro Eletricista, que 
tenha elaborado Projetos de instalação elétricas em edificações públicas ou comerciais de 
características semenlhantes ao do objeto cuja a parcela de maior relevância e valor 
significado seja de, no mínimo 75 KVA.  
 
Questionamento 2 - Os engenheiros civis tem pleno conhecimento e atribuição para 
execução do projeto, o mais correto seria engenheiro sanitarista ou engenheiro civil, já que 
não há grande complexibilidade no serviço. 
 
Resposta: Os projetos de instalações hidráulicas, estamos exigindo Engenheiro Hidráulico ou 
Engenheiro Civil.. 
 
Questionamento 3 - Os engenheiros civis tem pleno conhecimento e atribuição para 
execução do orçamento, o mais correto seria arquiteto ou engenheiro civil, já que não há 
grande complexibilidade no serviço. 
 
Resposta: Para orçamento e compatibilização de projeto. Solicitamos 01 (um) Arquiteto e 01 
(um) Engenheiro Civil, com o objetivo de encontrar soluções devidas para possíveis 
interferências do que foi projetado englobando todos os projetos. 
 

 
Questionamento 4- Não entendemos como uma atividade especifica de engenheiro 
eletricista pode está vinculada a um engenheiro civil, não vemos a necessidade ou exigência 
para o serviço. 
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Resposta: Com relação á exigência do Engenheiro Civil, não será necessário apresentar 
atestado de Engenheiro Civil. Considerar nova redação abaixo: 
  
g) PROJETO DE SPDA: No mínimo 01 (um) Engenheiro Eletricista que tenha elaborado 
Projeto de Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas em edificação pública ou 
comercial com área mínima equivalente a 50% da área do objeto da licitação, ou 
seja, 223,62 m². 

 
 

Questionamento 5-  Não entendemos como uma atividade de engenheiro de segurança do 
trabalho, o mesmo não foi mencionado como responsável técnico, não vemos a necessidade 
ou exigência para o serviço. 
 
Resposta: O projeto de Proteção Contra Incêndio e Pânico , estamos exigindo Engenheiro 
Civil ou Arquiteto. 

 
 
 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 


