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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 II – ESCLARECIMENTO 
 
Belém, 03 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 -  E de modo específico no subitem “i” consta a exigência de 
Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecânico para projeto de elevadores, senão vejamos:  
 
“i) Para o Projeto de Elevadores e Ar Condicionado: No mínimo 01 (um) 
Engenheiro Mecânico e 01 (um) Engenheiro Eletricista, que tenha 
elaborado projetos de elevadores de características semelhantes com o objeto 
licitado e elaborado projeto de ar condicionado utilizando sistema VRF e com características 
semelhantes com o objeto licitado cuja parcela de maior relevância e valor significativo 
seja, com área projetada mínima de 1.751,78 m².”(GRIFOS NOSSOS) 
 
Ocorre que, o projeto executivo de elevadores somente é elaborado pelas empresas 
fornecedoras dos respectivos equipamentos após a aquisição destes no período da obra. Por 
questões de sigilo industrial relativo às tecnologias específicas aplicadas nos equipamentos, 
as características mecânicas dos elevadores somente são definidas pelas empresas 
fornecedoras dos equipamentos, através de seus engenheiros mecânicos que serão 
responsáveis técnicos pelos projetos executivos após a aquisição dos equipamentos.  
 
As empresas fornecedoras de elevadores, a exemplo de Atlas Schindler e Thyssenkrupp, 
disponibilizam em catálogos digitais as informações básicas dos equipamentos (modelos, 
dimensões e padrões de acabamento), as quais permitem que o responsável pelo projeto 
arquitetônico, através do cálculo de tráfego e de acordo com as demandas estéticas da 
edificação, escolha o modelo e as dimensões do equipamento. A partir daí, nos mesmos 
catálogos, são disponibilizadas informações técnicas que permitem definir as dimensões 
arquitetônicas e estruturais da caixa de corrida, as demandas elétricas e as tipologias de 
acabamento, sem qualquer interferência e nem definição da engenharia mecânica do 
equipamento.  
 
Portanto, ante o exposto e visando a livre concorrência, considerando que 
somente os engenheiros mecânicos responsáveis técnicos de empresas 
fornecedoras de elevadores dispõem de Certidões de Acervo Técnico de Projetos 
de Elevadores, solicitamos que neste Certame seja desconsiderada a exigência de 
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Certidão de Acervo Técnico para Engenheiro Mecânico e Engenheiro Eletricista 
que tenha elaborado projeto de elevadores. 
 
 
Questionameto 2 - Ainda no mesmo item 6.4.2.2 do Edital, porém no subitem “f” e 
também no subitem “i” consta a exigência de dois profissionais, respectivamente, para os 
projetos de SPDA, elevadores e ar condicionado senão vejamos:  
 
“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.”(GRIFOS NOSSOS)  
 
“i) Para o Projeto de Elevadores e Ar Condicionado: No mínimo 01 (um) Engenheiro 
Mecânico e 01 (um) Engenheiro Eletricista, que tenha elaborado projetos de 
elevadores de características semelhantes com o objeto licitado e elaborado projeto de ar 
condicionado utilizando sistema VRF e com características semelhantes com o objeto licitado 
cuja parcela de maior relevância e valor significativo seja, com área projetada mínima de 
1.751,78 m².”(GRIFOS NOSSOS)  
 
Ocorre que a referida simultaneidade não se justifica tendo em vista as atribuições 
específicas dos respectivos profissionais:  
- no caso do SPDA, por se tratar de descargas elétricas e sistema que integra os sistemas de 
aterramento da edificação, este projeto é atribuição do Engenheiro Eletricista, sem relação 
com a Engenharia Mecânica;  
- no caso de elevadores por se tratar de sistema mecânico, este projeto é atribuição do 
Engenheiro Mecânico, sem relação com a Engenharia Elétrica, contudo, solicitamos que esta 
exigência seja desconsiderada conforme esclarecimentos da Questão 01;  
- no caso de ar condicionado por se tratar de sistema mecânico, este projeto é atribuição do 
Engenheiro Mecânico, sem relação com a Engenharia Elétrica.  
 
Portanto, ante o exposto e visando a livre concorrência, considerando as 
atribuições específicas de cada profissional, solicitamos que neste Certame seja 
desconsiderada a exigência das Certidões simultâneas elencadas acima, sendo 
analisadas as Certidões nas seguintes atribuições:  
- Projeto de SPDA – CAT de Engenheiro Eletricista;  
- Projeto de Elevadores – seja desconsiderada conforme Questão 01;  
- Projeto de Ar Condicionado – CAT de Engenheiro Mecânico; 
 
 
Resposta aos  Questionamentos 1 e 2: 
Diante do exposto, verificou-se de fato a inaplicabilidade da exigência de atestado de 
capacidade técnica para projeto de elevadores. No que tange  a exigência de atestado de 
capacidade técnica para Engenheiro Eletricista no Projeto de Ar Condicionado verificou-se 
que é pertinente a consideração da empresa quanto a não exigência na qualificação técnica 
dessa especificidade, por se tratar dos sistemas mecânicos de ar condicionado 
majoritariamente. Entretanto a empresa equivoca-se ao ressaltar que não há relação com a 
Engenharia Elétrica uma vez que os projetos elétrico, de ar condicionado e de 
elevadores devem estar compatibilizados entre si para o bom funcionamento dos 
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sistemas. Dessa forma a nova redação da alínea i) do subitem 6.4.2.2 do Edial e subitem 
11.2.2.9 do Anexo I - Termo de Referência deve se tornar: 
 
Para o Projeto de Ar Condicionado: No mínimo 01 (um) Engenheiro Mecânico, que 
tenha elaborado projeto de ar condicionado utilizando sistema VRF e com características 
semelhantes com o objeto licitado cuja parcela de maior relevância e valor significativo seja, 
com área projetada mínima de 1.751,78 m². 
. 
 
Questionamento 3 -  Ainda no mesmo item 6.4.2.2 do Edital, no subitem “J” consta a 
exigência de que:  
 
“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, através de software (SIENGE, VOLARE, 
SISPLO ou similares de mesma qualidade), específico da área de engenharia de 
custo/orçamentária 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.”(GRIFOS NOSSOS)  
 
Ressaltamos que a qualidade e/ou experiência dos profissionais que elaboram dos serviços 
de “Compatibilização dos Projetos, Elaboração do Termo de Referência, Orçamento Analítico 
e Sintético, Planejamento da Construção e Cronograma Físico Financeiro” não se consolida 
pelo simples uso de “softwares específicos de engenharia de custo/orçamentária”.  
 
As exigências normativas vigentes, a exemplo do uso do SINAPI como fonte primária de 
preços, se sobrepõem à ferramenta utilizada para montagem das planilhas e planejamento 
da obra. Até mesmo porque, os produtos técnicos que serão entregues como resultantes 
destes serviços são exigidos em software excel, inclusive neste Certame, conforme descrito 
no Termo de Referência item 9.29.5: 
 
Portanto, ante o exposto, solicitamos que neste Certame seja desconsiderada a 
exigência de Certidão de Acervo Técnico incluindo a indicação de marcas de 
“softwares específicos de engenharia de custo/orçamentária”. 
 
 
Resposta ao Questionamento 3: 
 É pertinente também a consideração da empresa no que tange a exigência de utilização 
de softwares específicos durante a solicitação de atestado de capacidade técnica na 
qualificação técnica, dessa forma a nova redação da alínea j) do subitem 6.4.2.2 do Edital e 
subitem 11.2.2.10 do Anexo I - Termo de Referência deve se tornar: 
 
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 
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características semelhantes com o objeto licitado cuja parcela de maior relevância e valor 
significativo seja a área orçada mínima de 2.559,46 m². 
. 
 

 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 


