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CONCORRÊNCIA SESC/DR-PA Nº 20/0002-CC 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para realização de obra de construção do cercamento, 
calçamento e infraestrutura elétrica do futuro Sesc Tailândia. 

ADENDO Nº II – 06/08/2020 
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 de acordo 
com o parecer do setor de Engenharia do Sesc Pará, conforme abaixo: 
 

 Esclarecimento 1: “Em referência ao item 2.5 da planilha orçamentária que tem como 
descrição “Concreto c/ seixo FCK= 15 MPA (incl. Preparo e lançamento) com junta plástica a 
cada 1.5m” a norma brasileira não permite nenhum tipo de concreto com FCK menor que 20 
MPa, principalmente quando este concreto estiver exposto a intempérie, como é o caso 
proposto neste item da planilha que está estipulando 15 MPa. Solicitamos então a alteração do 
fator de resistência de 15 para 20 MPa o que acarretará um realinhamento dos custos.” 

 
Resposta: A planilha foi reajustada e será publicada no site do Sesc Pará. 
 

 Esclarecimento 2: “Visto que é necessário sanar toda e qualquer dúvida, lembrando que fica 
claro que deverá haver o Atestado junto a ART, RRT e/ou CAT, mas a dúvida é com respeito 
se só a ART junto com o Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado é 
válido como Comprovação da execução do Serviço, ou se é necessário o Atestado emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, junto a ART e CAT, para Comprovação do 
Serviço..” 

 
Resposta: A licitante poderá apresentar apenas um dos três documentos citados (ART, RRT ou CAT) 
juntamente com o Atestado de Capacidade Técnica. 
 
 
Considerando o item 5.3 do Edital o mesmo será republicado e a abertura da licitação será 
adiada para o dia 21/08/2020, às 14h. 
 
A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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