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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 V – 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 -  Considerando o constante no CONVITE SESC/DR-PA Nº 18/0002-CV, 
item 6.4.2.2, “f” e “g”: 
 
[...] 
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. 
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. 
(Grifo nosso) 
 
Considerando, ainda, o conteúdo do Adendo nº II do CONVITE SESC/DR-PA Nº 18/0002-CV, 
onde uma empresa licitante questionou esta comissão e esta comissão alterou algumas 
exigências do edital em função das atribuições dos profissionais para a realização de serviços 
específicos de suas áreas de competência: 
 
Questionamos: 
 
1)      Referente ao item F – De acordo com a Resolução nº 218, de 29/06/1973  do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o profissional habilitado para elaborar o 
projeto de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas é o Engenheiro Eletricista e 
não engenheiro Civil. Portanto, entendemos que basta somente a apresentação de 01 (um) 
profissional e com a formação em engenharia elétrica. 
 
Perguntamos: Ao apresentar somente 01 (um) profissional graduado em engenharia elétrica, 
este item da qualificação técnico profissional estará cumprido? 
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Resposta á Pergunta 1:       É pertinente a consideração da empresa no que tange a 
exigência atestado de capacidade técnica para engenheiro civil para elaboração de projetos 
de SPDA, dessa forma a nova redação da alínea f) do subitem 6.4.2.2 do Edital e subitem 
11.2.2.6 do Anexo I - Termo de Referência deve se tornar: 
 
Para o Projeto de SPDA: No mínimo 01 (um) Engenheiro Eletricista, 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. 
 
 
Pergunta 2 -  Referente ao item G – Os projetos de instalações de detecção, prevenção e 
combate a incêndio são atividades previstas no Art. 4º da Resolução nº 359/91 do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, onde são atividades exclusivas do exercício 
da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho.  O exercício das atividades de 
Engenheiros de Segurança do Trabalho estão descritos no Art. 1º, I da referida Resolução do 
CONFEA e na Lei nº 7.410/85, onde facultam a TODOS os titulados como Engenheiro a 
faculdade de se habilitarem como Engenheiros de Segurança do Trabalho. Desta forma, 
entendemos que além do Arquiteto e engenheiro civil, outras graduações em engenharia 
com a especialização em segurança do trabalho também são habilitados para elaboração dos 
referidos projetos. 
 
Perguntamos: Ao apresentar um profissional graduado em Engenharia Mecânica, com 
especialização em segurança do trabalho,  este item da qualificação técnico profissional 
estará cumprido? 
 
Resposta á Pergunta 2: Conforme respondido no Adendo IV, baseado no DECRETO Nº 
92.530, DE 9 DE ABRIL DE 1986 e RESOLUÇÃO Nº 325, DE 27 NOV 1987 (itens 8, 9, 10 e 11 
do art. 4º), será admitido Engenheiro de Segurança do Trabalho para elaboração de Projeto 
de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico desde que o mesmo apresente atestado 
de capacidade técnica suficiente com o exigido no Edital e seus anexos. 
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