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CONCORRÊNCIA SESC/DR-PA Nº 19/0006-CC 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL SESC DOCA. 

ADENDO Nº V – 04/10/2019 
ESCLARECIMENTOS  

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitantes interessados em participar da 
Concorrência em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados, após 
análise do setor técnico do Sesc Pará, conforme abaixo: 
 

 Esclarecimento 1: Em resumo as empresas questionaram os quantitativos e/ou unidades 
utilizadas para os itens 001.02.02 – VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e 
001.02.06 – AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 
afirmando que a unidade está em “horas” sendo a quantidade apenas 18, com provável equívoco com 
relação ao prazo de execução da obra que é 18 meses. 
 
Resposta: A empresa responsável pelos projetos e orçamentos que balizam o certame informou 
que, ao analisar o questionamento, verificou que de fato, nos itens 001.02.02 - VIGIA NOTURNO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e 001.02.06 - AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES, houve lançamento equivocado do quantitativo, uma vez que, 
tanto o vigia noturno quanto o auxiliar técnico de engenharia estão dimensionados em horas. O 
quantitativo correto, nos dois casos, é de 3.960h.  A empresa encaminhou novo orçamento a ser 
utilizado na licitação com os itens ajustados. 
 

 Esclarecimento 2: Item 002.04.01 – FUNDAÇÂO: Verificamos que para o serviço – Cravação 
de Estaca Metálica, tipo H, HP-310x79 (subitem 002.04.01.01), o insumo Estaca Metálica (perfil H, HP-
310x79), presenta (57,95%) do custo direto do serviço. Nesse aspecto, seria oportuno essa CPL, 
fornecer ou esclarecer também se tais elementos e/ou conjuntos, serão ligados por solda, quando 
considerarmos o comprimento unitário do perfil de 12,00 m. Salientamos ainda, por ser de ‘fabricação 
exclusiva’ da GERDAU, não deixa opção de pesquisa de similares entre outros fabricantes, como: 
ARCELOR MITTAL e SINOBRAS”. 
 
Resposta: A empresa responsável pelos projetos e orçamentos que balizam o certame informou 
que, ao analisar o questionamento, verificou que a composição apresentada prevê tanto uma 
perda de 5% nos perfis quanto o custo com solda, que, de fato ocorrerá, devido à dimensão do 
perfil. A cotação apresentada pelo licitante apresenta custo inferior ao apresentado pelo SINAPI 
na planilha. 
 

 Esclarecimento 3: “Item 002.07 – COBERTURA: Detectamos que o serviço – Trama de 
Madeira Composta ... (Subitem – 002.07.02) possuem um Valor unitário de Custo (R$ 13,58 por metro 
quadrado), à princípio inexeqüível, se também considerarmos e classificarmos o insumos – madeira de 
1ª Categoria (1ª Qualidade)”. 
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Resposta: A empresa responsável pelos projetos e orçamentos que balizam o certame, ao 
analisar o questionamento, informou que o custo e os coeficientes da composição têm base 
SINAPI que é a fonte oficial de referência. 
 

 Esclarecimento 4: “Item 002.08 – REVESTIMENTO DE PAREDE: Para o serviço – 
Revestimento Absorvente (sub-item – 002.08.10), realizamos pesquisa de preço do material, e este 
insumo custa o valor unitário de R$ 400,37 o metro quadrado, somente o material – excluso frete e 
mão-de-obra, o que elevaria consideravelmente seu custo unitário final. Adicionalmente, informamos 
que a cor referenciada – Milano 32, não está sendo produzida pelo fabricante, sendo a cor Nogal 
sugerida como mais próxima da especificada, segundo o fabricante”. 
 
Resposta: A empresa responsável pelos projetos e orçamentos que balizam o certame, ao 
analisar o questionamento, informou que após consulta com fornecedor encaminhou cotação 
do revestimento com valor ainda menor que o que foi apresentado na planilha orçamentária. Tal 
cotação segue em anexo. 
 

 Esclarecimento 5: “Na planilha orçamentária da obra existem três itens principais com as 
seguintes numerações: * 001 – Custos Diretos; * 002 – Custos Indiretos; * 001 – Equipamentos. Nos 
trabalhamos com o Orçafascio para elaborar nossas propostas e o mesmo não permite repetir a 
numeração, nesse caso gostaria de saber se o item 001 – Equipamentos poderia ser transformado em 
item 003, uma vez que isso iria interferir em nada na questão de valores, composições e insumos?”. 
 
Resposta: A empresa responsável pelos projetos e orçamentos que balizam o certame informou 
que, ao analisar o questionamento, a planilha foi individualizada em duas planilhas, sendo 
Obras Civis e Equipamentos, embora o pertença à mesma licitação. Trocar a numeração para 
003 em nada alterará o entendimento. 
 

 Esclarecimento 6: “No cronograma físico-financeiro fornecido junto a planilha orçamentária, o 
mesmo apresenta o valor final da obra de R$ 12.985.783,11, cujo esse é o valor do somatório dos itens 
001 (Custos diretos) + 002 (Custos indiretos) + 001 (Equipamentos), porém no mesmo cronograma o 
item 001 – EQUIPAMENTOS não está contemplado. Gostaria de saber como devo proceder com essa 
questão?”. 
 
Resposta: A empresa responsável pelos projetos e orçamentos que balizam o certame informou 
que, ao analisar o questionamento, como os equipamentos são, na grande maioria, itens de 
instalações e como seus respectivos custos de montagem estão contemplados na planilha de 
obra civil, optou-se por integrar, no cronograma físico-financeiro, as duas informações. Os 
custos dos equipamentos estão contemplados. 
 

 Esclarecimento 7: “Peço a gentileza de esclarecer os preços enviados na planilha 
orçamentaria tendo em vista os próprios fabricantes não ofertarem este tipos de equipamentos com as 
capacidades solicitadas. Pois conforme ocorre naturalmente e a no caso como exemplo segue: 
UNIDADE CONDENSADORA, TIPO VRF, CONDENSAÇÃO A AR, CAP. 44,0 HP, HITACHI OU 
EQUIV. - 51.395,11: Para se atingir a capacidade solicitada se utiliza duas maquinas de 22,00 HP ou 
seja o preço seria O DOBRO do orçado; UNIDADE CONDENSADORA, TIPO VRF, CONDENSAÇÃO A 
AR, CAP. 48,0 HP, HITACHI OU EQUIV. - 54.992,76; UNIDADE CONDENSADORA, TIPO VRF, 
CONDENSAÇÃO A AR, CAP. 44,0 HP, HITACHI OU EQUIV. - 51.395,11; UNIDADE 
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CONDENSADORA, TIPO VRF, CONDENSAÇÃO A AR, CAP. 22,0 HP, HITACHI OU EQUIV. - 
48.032,81”. 
 
Resposta: A empresa responsável pelos projetos e orçamentos que balizam o certame informou 
que, ao analisar o questionamento, identificou a necessidade de ajuste em alguns equipamentos 
para construção do seu preço total. A empresa encaminhou novo orçamento a ser utilizado na 
licitação com os itens ajustados. 
 

 Esclarecimento 8: Sobre ACERVOS TÉCNICOS que são mencionados no item 7.3.1.2, onde 
solicita Prova de capacidade técnica constituído por, no mínimo, um atestado, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, para a qual a empresa tenha executado 
obras de engenharia, compatíveis em qualidade e quantidade com características técnicas similares às 
do objeto da presente licitação, comprovando ter executado, no mínimo, os seguintes quantitativos 
solicitados: Execução de reforma de edificação 2.980 m², devido isto as CATS que tem como objeto 
Reforma e Amplicação, não apenas Reforma serão aceitas como comprovação entre a atividade 
regular da empresa e o objeto de licitação? 
 
Resposta: Não há impeditivo para aceitação de atestados de capacidade técnica apresentados, 
cuja obra realizada tenha sido reforma e ampliação, porém será analisada a quantidade de 
serviços de reforma realizados no empreendimento. Além disso, a análise técnica também irá 
avaliar os atestados qualitativamente com relação às características técnicas similares 
considerando o princípio constitucional da razoabilidade. 
 

 Esclarecimento 9: Solicito informação quanto a exigência no item 7.3, subitem 7.3.1-
Qualificação Técnico-Operacional, quanto a Execução de reforma de edificação - m² - 2.980, quando o 
acervo de reforma não especificar a área total reformada, podes-se considerar a área de piso 
substituído como a área total reformada? Ou de que maneira identificar neste acervo a área reformada. 
 
Resposta: Caso o atestado não apresente a área reformada do empreendimento, serão 
analisados os serviços de modo a mensurar aproximadamente a área de intervenção (área de 
piso, área de intervenção em laje, área de intervenção em cobertura, área de pintura de piso, 
etc.). Os serviços deverão ser minimamente descritos e especificados, e solicitamos ainda que a 
licitante destaque os itens comprobatórios de modo facilitar a análise e possibilitar celeridade 
do procedimento. Nesse caso, caso ainda assim não seja possível identificar a área, poderá ser 
realizada diligência adicional de modo a complementar as informações. 
 
Informamos que no dia 07/10/2019 será republicado o Edital e anexos desta Concorrência. 
 
A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 

 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 


