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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:  
Para atestado técnico operacional se exige: 
 
"Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,comprovando que 
a(s) empresa(s) executou(aram): 
1. Obra nova ou reforma civil de no mínimo 1000m² em edificação comercial, industrial ou institucional." 
 
Ja para atestado de capacidade técnica profissional se exige: 
 
2. Obra nova ou reforma de no mínimo 400m² de execução de piso intertravado (ex: paver) em edificação comercial, 
industrial ou institucional. 
 
As dúvidas que surgem são: 
 
Não seria exigido a mesma qualificação para empresa e profissional, ou seja, reforma de 1000 m² em edificação 
comercial, industrial ou institucional? 
 

 
RESPOSTA 01:  
Não, pois que as atividades necessitam de capacidades técnicas distintas. 

 
 

PERGUNTA 02:  
A exigência de acervo de piso intertravado se faz necessária? Visto que o valor de execução do mesmo não 
representa nem 10% do valor do contrato? 
 
 
RESPOSTA 02:  
Sim. Embora a execução do piso intertrevado não seja de grande impacto monetário, ela tem alta representatividade 
física na obra. 
 
 
PERGUNTA 03:  
A exigência da execução em edificação comercial, industrial ou institucional se faz necessária para o piso 
intertravado? Analisando a execução desse serviço ele tem a mesma complexidade em qualquer local que seja 
assentado, pois não a diferença na execução independe do local, o que não se repete na reforma, pois dependendo 
do tipo de edificação tem suas particularidades. 

 
RESPOSTA 03: 
Sim. Para o caso de piso intertravado será aceito execuções realizadas em edificações comerciais, industriais, 
institucionais desde que atestado por pessoa jurídica devido ao elevado fluxo de veículos dentro da instituição. 
 
  
PERGUNTA 04:  
Um atestado que atendesse mais de 90% dos itens do edital não estaria apto a executar a obra? Segundo a lei 8666 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação", exigir itens 
específicos torna a disputa restrita e não vislumbra o melhor para a entidade, como sugere o artigo 3º da lei 8666.  
 
"Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. "  
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Lei 8666/93  art. 30 inc II 
"comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos" 

 
 
RESPOSTA 04:  
Conforme Decisão 907/07 do Plenário do Tribunal de Contas da União, a jurisprudência da Corte de Contas 
reconhece a plena autonomia dos Conselhos Nacionais dos Serviços Sociais Autônomos para editarem seus 
próprios Regulamentos de Licitações e Contratos.  
Nesse contexto tem-se que todos os processos de contratações do SESI/SENAI devem ser realizados por meio de 
licitações que se pautem pelo seu Regulamento de Licitações e Contratos (RLC). 
Salienta-se, ainda, que os processos de licitação realizados pelo SESI/SENAI atendem aos Princípios da 
Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Probidade, da Vinculação ao 
Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que 
frustrem seu caráter competitivo. Tais princípios estão estabelecidos no Art. 2º do Regulamento de Licitações e 
Contratos do SESI/SENAI, no qual está respaldado o presente Edital. 
 
Desta forma, a Lei 8.666/93 não é aplicada nas licitações do SESI/SENAI. 
 
Ainda, reforça-se que o edital em questão não vai em desencontro com a legislação federal, sendo que a exigência 
dos atestados de capacidade técnica, são exigidos pois:  
 
O atestado de experiência em reforma é importante devido ao escopo geral da obra. A obra em questão é um retrofit 
(reforma) da edificação existente e contempla diversos tipos de serviços da construção civil como demolições, 
alvenaria, instalações elétricas e de gás, drywall, pinturas, assentamento de pisos, plantio de grama, serralheria 
entre outros. A área a ser reformada é de aproximadamente 2100m², por esse motivo solicitamos que a empresa 
que executará o serviço tenha experiência em atividades similares com pelo menos metade da área da obra, a fim 
de garantir a qualidade e o prazo de execução.  
Já o atestado de execução de paver é solicitado devido a importância da atividade. O piso intertavado é um ponto 
que merece atenção, pois um atraso neste item impacta diretamente nas atividades subsequentes e no atendimento 
do prazo da obra. Esta atividade compreende a maior parte da área onde ocorrerá a reforma e entendemos que o 
ideal é termos um responsável técnico capacitado minimizaria os riscos de atraso. 
 
PERGUNTA 05: 
Na planilha, está considerada somente o fornecimento e a instalação, ja direto com o fornecedor, porém, é 
necessário antes preparar uma infra-estrutura (inclusive com demolição, preparo da estrutura, elétrica, drenagem), 
esse valor está considerado em algum outro item da planilha? 
 
 
RESPOSTA 05: 
Este item "plataforma", está descrito no item 16.1.1 do memorial descritivo, no qual contempla a instalação do 
equipamento, desta forma todos os serviços que se façam necessários para seu funcionamento, deve ser prestado 
pela contratada. 
 

Curitiba, 20 de fevereiro de 2019. 
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