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De:    Secretaria Municipal de Educação – Setor de Engenharia 

Para:    Setor de Licitações 

Assunto:   ESCLARECIMENTOS REFERENTES À CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

32/2021 

 

1. Do objeto 

Resposta à interposição de esclarecimentos aberta através do protocolo n°4230/2022 

pela empresa MW AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA, CNPJ 10.700.757/0001-41, referente à 

Concorrência Pública n° 32/2021, Processo n° 129/2021, para a Contratação de empresa 

com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução de 

projeto elétrico na Escola Municipal Ayrton Senna, totalizando uma área de 1.525,93m², 

conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital. 

2. Do pedido de esclarecimentos 

Aberto em 10/02/2022 sob o protocolo de n° 4230/2022 a empresa apresenta uma 

série de questionamentos quanto ao conteúdo dos anexos do edital, através do qual requer 

esclarecimentos.  

3. Da análise 

Procedeu-se com a leitura dos pontos destacados pela requerente aos quais foram 

respondidos quando configuravam questionamento, a saber: 

Item 1: Em planejamento interno a administração desenvolveu junto a unidade 

escolar um plano de execução dos serviços durante o horário letivo, no qual ocorrerá a 

disponibilização setorial mediante avanço da execução, fator considerado na elaboração do 

cronograma. 

Item 2 a): Em observância ao Art. 33 ( Seção V – Da ART de Obra ou Serviço) da 

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 20090 do CONFEA: 

“Art. 33. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou serviço no sistema 

eletrônico e à pessoa jurídica contratada efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro 

no Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade, quando o responsável técnico 

desenvolver atividades técnicas em nome da pessoa jurídica com a qual mantenha vínculo.”; 
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b): Serviço não contemplado à critério do responsável técnico pelo projeto e 

orçamento; 

c): Contemplado no item 3.2 da planilha orçamentária 

d): Projeto desenvolvido em concordância ao que propõe. 

e): As composições próprias apresentadas foram elaboradas a partir de três 

propostas de cotação, por sua vez anexas ao processo e disponíveis para consulta. Nestas 

constam ainda informações como CNPJ e email das empresas fornecedoras das referidas 

propostas. 

f): A aprovação do padrão de entrada em conformidade com as normativas 

vigentes do fornecedor encontra-se em processo de tramitação, haja vista que esta deve ser 

aberta pelo projetista. Quaisquer modificações quanto ao padrão de entrada especificado em 

projeto são de responsabilidade da administração, cabendo a mesma a decisão quanto a 

logística para seu cumprimento. 

g): O referido quantitativo é critério do projetista mediante necessidade 

avaliada. 

h): Regime condizente às necessidades de execução dos serviços 

apresentados em projeto. 

 

Em concordância ao item 8.3. das Normas e condições da Concorrência “Deverá ser 

cotado preço unitário, conforme especificações técnicas do Edital, já definido nesta 

Licitação”. 

4. Do parecer  

Face ao exposto, este setor preserva o entendimento de que o edital e seus anexos 

satisfazem as necessidades da Secretaria de Educação, aos quais não cabem qualquer 

modificação quanto ao conteúdo inicialmente apresentado. 

Salvo melhor juízo, este é o parecer. 

Itapoá/SC, 11 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

André Albino de Sousa 
Engenheiro Civil 

CREA SC 182518-7 
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