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CONCORRÊNCIA SESC/DR-PA  Nº 15/0020-CC 
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES, O DESENVOLVIMENTO 
DO PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DO PÓRTICO DE ENTRADA, MURO PERIMETRAL 
FRONTAL E DO BLOCO DE SAÚDE E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E 
ACOMPANHAMENTO DA OBRA, NA FASE DE SUA IMPLANTAÇÃO NA UNIDADE OPERACIONAL 
SESC ANANINDEUA. 

ADENDO III – 30/12/2015 
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 - Gentileza esclarecer a relação existente entre a CAUÇÃO E O 
ANEXO I: 
Citação do Edital:  
2.9 Prova de recolhimento de caução, no valor de R$ 5.245,68 (cinco mil duzentos e quarenta e cinco 
reais e sessenta e oito centavos), em espécie, ou cheque administrativo nominal, ou fiança bancária 
ou seguro-garantia, conforme Anexo I. 
 A caução corresponde a 1% do valor orçado pelo SESC? 
 
Resposta: A relação da caução condiz com o Anexo II do Edital (recibo de caução). 
No subitem 2.9 onde se lê: "conforme Anexo I ", leia-se: "conforme Anexo II. A 
caução corresponde a 1% do valor de referência  
 
Questionamento 02 - Em função do Edital fazer muita referência ao assunto de 
Planilhas de custos, encargos sociais e BDI, sugerimos que seja divulgado aos 
licitantes, que deve ser atendida a sumula do TCU que aborda o assunto: Nos 
últimos anos, o TCU vem promovendo a padronização de conceitos e entendimento       
sobre a sua correta aplicação nos orçamentos de obras públicas com o objetivo de 
garantir uma maior transparência na execução dos gastos públicos e de propiciar às 
entidades públicas e aos órgãos de controle um maior rigor técnico na análise da 
compatibilidade dos preços contratados com os valores praticados no mercado. 
Nesse sentido, além de outros tantos julgados, a jurisprudência deste Tribunal já se 
consolidou quanto aos seguintes aspectos relacionados com composição de custos, 
encargos sociais e BDI de obras públicas pela súmula 258/2010, que assim se 
expressa: 
Súmula-TCU 258/2010: As composições de custos unitários e o detalhamento de 
encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da 
obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das 
propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão 
‘verba’ ou de unidades genéricas.” 
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Resposta: Informa-se que é parte integrante deste edital, o Anexo VII, onde se 
encontra o Modelo de Composição de BDI, incluindo fórmula para seu cálculo, 
conforme orientação do Tribunal de Contas da União, em Acórdão 2.622/2013. 
 
Questionamento 03 - A exigência de 02 técnicos de edificações e 01 técnico de 
segurança do trabalho é totalmente absurda e descabida, e vai ao encontro do 
objeto da licitação que trata de elaboração de projetos de arquitetura, 
complementares de engenharia, e consultoria, cuja complexidade está limitada aos 
profissionais graduados engenheiros e/ou arquitetos. Se houver dúvidas, sugerimos á 
CPL deve consultar o CREA. 
 
Resposta: Considerando que, 
1. Conforme item 6.2 do Termo de Referencia - Anexo V a este Certame, que trata a 
respeito do serviço de Consultoria, são descriminados todos os serviços e em 
conjunto com as áreas a serem construídas, esta equipe técnica, analisou e calculou 
que para o bom desenvolvimento dos serviços de consultoria seria necessário ter 
apoio técnico de 02 técnicos de edificações e 01 Técnico de Segurança no Trabalho.  
2. Não foi encontrado em legislação própria do CREA algo que classifique a exigência 
como absurda e descabida. 
Com isso esta equipe técnica julga improcedente o questionamento supracitado, 
mantendo item de Edital. 
 
Questionamento 04 - Além dos atestados de elaboração de projeto arquitetônico 
executivo, os atestados de acervo técnico de elaboração de serviços técnicos 
complementares, exigidos nos itens 3.3.1 e 3.3.2, devem corresponder a 1 atestado 
técnico (CAT) para cada um dos projetos complementares a serem contratados pelo 
SESC no item 1.2.2 do EDITAL DE CONCORRÊNCIA SESC-AR/PA N.º 15/0020? Ou 
seja, precisa ter uma CAT para cada projeto complementar a ser contratado? 
 
Resposta: O subitem 3.3.1 do Edital, diz respeito ao Registro e Regularidade da 
Empresa junto ao Conselho de Classe Profissional, assim como a compatibilidade 
entre suas atividades e o objeto licitado. 
Conforme Lei nº 5194 DE 24 de Dezembro de 1966, que Regula o exercício das 
profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras 
providências: 
“... Art. 13 - Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de 
Engenharia, de Arquitetura e de Agronomia, quer público, quer particular, somente 
poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor 
jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados de acordo com esta Lei. 
Art. 59 - As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas 
em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma 
estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o 
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competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu 
quadro técnico. 
Art. 60 - Toda e qualquer firma ou organização que, embora não enquadrada no 
artigo anterior tenha alguma seção ligada ao exercício profissional da engenharia, 
arquitetura e agronomia, na forma estabelecida nesta lei, é obrigada a requerer o 
seu registro e a anotação dos profissionais, legalmente habilitados, delas 
encarregados. 
Art. 67 - Embora legalmente registrado, só será considerado no legítimo exercício da 
profissão e atividades de que trata a presente lei o profissional ou pessoa jurídica 
que esteja em dia com o pagamento da respectiva anuidade.” 
O subitem 3.3.2 diz respeito à prova de capacidade técnica emitida por órgão 
publico ou privado da execução de serviços semelhantes em volume e complexidade 
ao objeto licitado. Sendo o Objeto único e empreitado globalmente é de necessário a 
apresentação de acervo técnico referente ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS 
COMPLEMENTARES, O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ARQUITETÔNICO 
EXECUTIVO DO PÓRTICO DE ENTRADA, MURO PERIMETRAL FRONTAL E DO BLOCO 
DE SAÚDE E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E 
ACOMPANHAMENTO DA OBRA, NA FASE DE SUA IMPLANTAÇÃO NA UNIDADE 
OPERACIONAL SESC ANANINDEUA. 
Lembrando que em subitem 3.3.1 línea c) diz que: 
“...c) A avaliação que instrui o julgamento consiste em análise dos atestados, um a 
um, admitindo-se o somatório deles, desde que em períodos concomitantes, 
constituindo realizações de projetos e serviços semelhantes ao objeto desta 
Licitação. 
c.1) Além da semelhança em área construída, atendem ao conceito a semelhança em 
características técnicas: obras que guardem, com o objeto da Licitação, 
conformidades específicas, quanto à destinação de uso, às instalações especiais, às 
dificuldades construtivas e quanto ao padrão de acabamento das edificações.” 
Com isso esclarecemos que, todas as certidões de Acervo apresentadas pelos 
licitantes serão consideradas e analisadas em conjunto, sejam uma a uma ou única. 
 
Questionamento 05 - Em relação ao ANEXO V, item 6.1, que assim diz:  
ANEXO V: 6. A CARGO DA CONTRATADA: 
6.1 Disponibilizar equipe de profissionais técnicos habilitados e capacitados para sob 
a sua inteira responsabilidade e supervisão direta, executar os serviços, 
apresentando Relação de pessoal técnico, constituindo a equipe mínima necessária, 
devendo ser: 
a) nível superior - 01 arquiteto e urbanista; 01 engenheiro civil; 01 engenheiro 
eletricista/eletrônica; 01 engenheiro mecânico (sênior, médio) . 
b) nível médio - 02 técnicos de edificações e 01 técnico de segurança do trabalho. 
Solicitamos esclarecer: em que fase essa equipe deverá ser disponibilizada, e qual a 
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carga horária a ser disponibilizada por cada um desses profissionais, e que serviços 
executarão? 
 
Resposta: Informamos que é disponibilizado em certame o Prazo de entrega do 
serviço a ser contratado assim como uma proposta de cronograma físico e financeiro 
(anexo VIII), que deverá ser analisada e preenchida pela empresa concorrente 
conforme suas necessidades e disponibilidades, com isso a determinação de carga 
horária de cada profissional está elencada a analise de cada empresa. 
 
Questionamento 06 - Para a correta formulação e adequação da proposta 
financeira do item 3) CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA, que deve ser 
fundamentada na legislação profissional vigente, solicitamos Informar: “qual a 
equipe mínima de profissionais, e respectivas cargas horárias diárias e mensais 
exigidas pelo SESC”? 
 
Resposta: Deve-se observar os serviços descriminados em Termo de Referencia, é 
importante que todos os relatórios estejam assinados por profissional devidamente 
habilitado conforme Conforme Lei nº 5194 DE 24 de Dezembro de 1966, que 
Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo. 
Informamos que é disponibilizado em certame o Prazo de entrega do serviço a ser 
contratado assim como uma proposta de cronograma físico e financeiro, que deverá 
ser analisada e preenchida pela empresa concorrente conforme suas necessidades e 
disponibilidades, com isso a determinação de carga horária de cada profissional está 
elencada a analise de cada empresa. 
 

 - Quanto ao subitem 3.3 do Edital, esclarecemos que, conforme seja a 

titularidade do atestado, em nome da licitante ou em nome do profissional, 

a qualificação pode ser: técnico-operacional (pessoa jurídica) ou técnico 

profissional (pessoa física). 

- Comunicamos que está disponível para download no site (www.sesc-

pa.com.br) o Anexo IV - Carta de Credenciamento. 

 

Informamos que os questionamentos foram encaminhados ao setor técnico, o qual 
emitiu os esclarecimentos acima. 
 
A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 


