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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 VII – ESCLARECIMENTO 
 
Belém, 14 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 -  EMPRESA JAKSON SALES - Engenheiro Civil. 
 
Pela legislação profissional o engenheiro civil "pode" elaborar projeto de SPDA, não é 
privilégio só do engenheiro eletricista, agindo assim vocês estão restringindo a 
competitividade. Se tal prevalecer vocês estarão incorrendo em "erro formal" produzido 
exclusivamente por este Regional. 
 
                                   EMPRESA AM Soluções de Engenharia  
   
Informamos sobre CONVITE Nº 18/0002-CV que há um erro "objetivo e formal" da parte do 
SESC ao alijar do certame os engenheiros civis em apresentar CAT com registro de Atestado 
de elaboração de SPDA.  
    
  
Resposta ao questionamento 1 :    A atividade de engenharia está disciplinada pelo 
Decreto Federal 23.569/33, cujo art. 28, alínea a, preconiza que o engenheiro civil possui 
competência e atribuições para exercer as funções de estudo, projeto, direção, fiscalização e 
construção de edifícios com todas as suas obras complementares, sendo desta natureza a 
instalação de pára-raios podendo ser executada pelo engenheiro civil. 
E ainda citando decisão: 
Em acórdão datado de 26/08/2013, a Sexta Turma Suplementar do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração 
opostos pelo Confea com relação à sentença exarada na Ação Civil Pública movida pela 
ABENC, reconhecida como representante da categoria associada. 
A sentença, de 2002, considerou viciada a DN 70/2001.  
  
Aproveitamos a ocasião para solicitar errada do item 6.4.2.2 letras f) e g) do edital que 
podem causar dubiedade e prejudicar o andamento do certame, assim onde lê-se: 
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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. 
Corrigido temos: 
f) Para o Projeto de SPDA: No mínimo 01 (um) Engenheiro Eletricista ou 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 
ou 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. 
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