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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: Com relação ao item 4.3 Documentos complementares técnicos dos profissionais 

indicados na letra c) subitem 4. Execução de estrutura de concreto protendido com armadura 

aderente de área mínima de 110m², em uma única obra. (nosso grifo). Sendo o sistema de protensão 

amplamente usado na construção civil e a diferença básica do método de cordoalha engraxada para 

armadura aderente ser a aplicação de nata de cimento. Perguntamos se poderá ser aceito atestado 

de protensão através de cordoalha engraxada, visto a complexidade ser semelhante? 

 

RESPOSTA 01: Entendemos que as diferenças executivas dos dois sistemas não são similares, 

sendo a execução do sistema com armadura aderente mais trabalhosa e empregando mecanismos 

mais pesados para a realização da protensão. Uma vez que o objeto do edital contém uma laje 

moldada in loco protendida com armadura aderente, cujas características não são convencionais 

devido ao peso, dimensão e dificuldade técnica de execução, entendemos que apenas atestados de 

execução de estrutura de concreto armado protendido com armadura aderente atende as 

necessidades de comprovação de capacidade técnica. 

 
 

PERGUNTA 02: Gostaria de saber se devido a uma suspensão junto a um órgão, ou seja, restrito a 

participar em licitações deste órgão especifico, se podemos participar da licitação. Ressaltamos que a 

empresa não foi declarada inidônea, existindo anotação no CEIS deste caso.  

 

RESPOSTA 02: Esta Comissão de Licitação esclarece que a exigência em edital do item 3.6 onde 

trata de Empresas inscritas no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), é 

fruto de determinação da Corregedoria Geral da União - CGU. Ainda, a Diretoria Nacional do 

SESI/SENAI-PR orienta a consulta no Portal de Transparência (CEIS) em seus editais, sendo assim, 

empresas inscritas no respectivo portal não poderão participar direta ou indiretamente deste certame. 

 
 

PERGUNTA 03: Será de responsabilidade da CONTRATADA o tramite para obtenção do Alvará de 

construção junto a Prefeitura Municipal de Maringá/PR, bem como as licenças de funcionamento 

(Corpo de Bombeiros - IAP - Núcleo de educação – COPEL - SANEPAR)? Se sim em qual item será 

remunerado tal serviço? 

 
RESPOSTA 03: Para essa obra, não é de responsabilidade da contratada a obtenção de nenhum dos 

documentos listados no questionamento. 
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PERGUNTA 04: Com relação a entrada de energia se houver necessidade de reforço na rede da 

COPEL como será remunerado ou a FIEP arcara com este custo? 

 
RESPOSTA 04: Caso seja levantada essa demanda pela concessionária de energia, trataremos o 

caso de maneira adequada. 

 
 

PERGUNTA 05: Há a possibilidade de revisão no projeto de estrutura pré-moldada para os padrões 

da empresa fabricante? 

 
RESPOSTA 05: Não, a obra deve seguir o projeto enviado. 

 
 

PERGUNTA 06: Para trabalhos em segundo ou terceiro turno, sendo uma região de muitas 

residências, está autorizado? Tal questionamento prende-se ao fato do prazo imposto pelo edital para 

execução, no nosso entendimento, não é exequível.  

 
RESPOSTA 06: O prazo é adequado ao escopo, conforme cronograma fornecido. A 

forma/quantidade/distribuição de trabalho para cumprimento do prazo é por opção da empresa 

ganhadora do processo licitatório que, caso opte por trabalho em terceiro turno, deve arcar com as 

responsabilidades pertinentes ao tema. 

 
 

PERGUNTA 07: Para o início dos trabalhos (montagem de canteiro) poderá ser utilizada as 

instalações sanitárias da unidade ou será exigido instalações provisórias? Se houver a necessidade 

de instalações provisórias tipo container como será remunerada esta despesa? 

 
RESPOSTA 07: Na composição de custo da instalação do canteiro da obra já está incluso uma 

quantidade monetária para cobrir as despesas com os sanitários. 

 

Curitiba, 11 de abril de 2018. 

 

 
Atenciosamente, 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 
 


