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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO 
referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
PERGUNTA 01: Referente aos atestados de capacidade técnica e partindo do princípio de que 
localmente existe uma ou duas empresas capacitadas para certificação LEED e que apenas um 
número muito restrito de empresas prestadoras de serviço de construção civil tiveram oportunidade 
de executar obras com certificação LEED, questionamos:  
 
RESPOSTA 01: O mercado dispõe de empresas capacitadas para realização da Cerificação LEED 
pretendida.  
 
 
PERGUNTA 02: Partindo do que é solicitado no edital e optando por subcontratação de empresa de 
certificação LEED, a empresa deverá apresentar a documentação relativa habilitação jurídica e 
técnica conforme anexo XVIII. Sendo assim questionamos: poderá uma mesma empresa ou 
profissional de certificação LEED apresentar documentação junto a mais de uma licitante? 
 
RESPOSTA 02: Havendo o caso de subcontratação a exigência de apresentação dos documentos 
técnicos da empresa que será responsável pela certificação ocorrerá somente junto a vencedora 
(contratada), conforme item 10.1 e) do ANEXO II do edital, não cabendo casos de indicação de um 
mesmo profissional entre as licitantes quando subcontratado. 
 
 
PERGUNTA 03: Considerando que em planilha os itens referentes a certificação LEED 
correspondem a 1,45% do valor total do contrato, e que refere-se a item estratégico para Contratante, 
não seria mais prudente a própria Contratante realizar a contratação de empresa certificadora que irá 
realizar o serviço neste imóvel, ou mais que um imóvel, e poderá acompanhar também 
posteriormente a eficiência energética da edificação. 
- Considerando que da forma posta, a habilitação de empresas é bastante restritiva, tornando a 
licitação previsível, não seria mais prudente a Contratante realizar a contratação direta de empresa 
para certificação LEED, tornando a licitação competitiva.   
 
RESPOSTA 03: O percentual o qual a certificação corresponde ao total licitado não a desvincula da 
planilha. Importante frisar que mesmo o escopo da licitação sendo a obra, a contratação da 
certificação deverá ocorrer em conjunto devido à complexidade e regras essenciais a serem 
cumpridas. Ainda, a forma de comprovação para a exigência de certificação está ampla, 
possibilitando ao consorciado, subcontratado ou a própria licitante a execução dos serviços. 
 
 
PERGUNTA 04: Importante destacar que se uma empresa local capacitada para certificação realizar 
consórcio com uma licitante, ela não poderá ser responsável técnica por outra empresa, ocorrendo 
maior restrição ainda para licitação. 
 
RESPOSTA 04: O consórcio não é a única forma de apresentação da capacitação quanto a 
certificação para participar do certame, é faculdade do licitante optar ou não por sua adesão, não 
cabendo alegar desigualdade caso optado, uma vez que, a apresentação dos documentos ocorrerá 
no momento da abertura dos documentos de habilitação (quando consórcio). 
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Conforme destacado no item 14.5 do preâmbulo do edital é expressamente proibida a subcontratação 
do objeto a licitante que tenha participado do procedimento licitatório ou a empresa proibida de 
contratar com o SENAI e que se enquadrem em qualquer um dos subitens mencionados no item 3.4 
do preâmbulo do edital. 
 

 
PERGUNTA 05: O esclarecimento I publicado, em sua pergunta 03 é questionado quanto a não 
necessidade de apresentação dos acervos técnico do anexo II em caso de consórcio, a resposta da 
comissão foi “SIM”, porém, fica dúbia quanto a interpretação uma vez que não será cobrado da 
empresa certificadora, sendo que a “CONSTRUTORA” deve apresentar a comprovação  das 
quantidades mínimas exigidas no Anexo II, Item 4.2 alínea c), assim como a capacidade técnica 
profissional, também descrita no Anexo II 4.3 alínea c),  independente de sua participação ser ou não 
em consórcio, para a efetiva comprovação de sua capacidade Técnica, está correto nosso 
entendimento? 
 
 
RESPOSTA 05: Sim, a pergunta 03 do esclarecimento I diz que “no caso de CONSÓRCIO DE 
EMPRESAS PARA A CERTIFICAÇÃO LEED”, APENAS a empresa que realizará a certificação 
LEED, ficará abonada da apresentação dos atestados descritos nos itens 4.2 c) (comprovação da 
empresa) e 4.3 c) (comprovação do profissional). 
Porém, quando optado por consórcio para a realização da Certificação LEED, a empresa 
consorciada, ou seja, aquela que irá prestar os serviços da certificação, deverá apresentar os 
documentos relacionados no ANEXO XVIII – CRITÉRIOS TÉCNICO NECESSÁRIOS - 
CERTIFICAÇÃO LEED, em substituição aos documentos solicitados no item 4.2 c) e 4.3 c) do 
ANEXO II.  
Sendo assim, a Construtora, DEVE apresentar as comprovações exigidas nos itens 4.2 c) e 4.3 c) do 
ANEXO II do edital, independentemente de sua participação ser ou não em consórcio. 

 

PERGUNTA 06: Em função da quantidade de itens e complexidade dos mesmos a serem orçados, 
venho pedir se seria possível aumentar o prazo de entrega da licitação C 547/2018- OBRA DE 
CONTINUIDADE - SEGUNDA FASE ISI E IST - ENGENHARIA DE ESTRUTURAS - SENAI 
MARINGÁ CTM. 

 
RESPOSTA 06: O prazo concedido respeita o estabelecido no regulamento de Licitações do SENAI. 

 

Curitiba, 24 de julho de 2018. 

 
Atenciosamente, 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


