
MARINHA DO BRASIL
CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

(AUTARQUIA FEDERAL)

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO nº 01
CONCORRÊNCIA Nº 02/2021

(Processo Administra vo n°  63997.004389/2021-40)

DA SOLICITAÇÃO
Transcreve-se a seguir o pedido de esclarecimento recebido:

Bom dia
Solicito esclarecimento sobre "7.7. Qualificação Técnica:"

980 m², sendo o mínimo por atestado 35m² de obra residencial

Pode ser subs tuído por obras ins tucionais do governo?  Como escolas, delegacias e outras?

DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Esclarece-se que os itens 7.7.3. e 7.7.4. do Edital, combinados com os itens 20.3.3. e

20.3.4. do Projeto Básico, consignam as hipóteses previstas para atendimento ao requisito
“Área construída total – Residencial”. 

Segue extrato dos itens 7.7.3. e 7.7.4. do Edital da Concorrência 002/2021:

“7.7.3.  Para  o  item  1  da  Tabela  1  (isto  é,  ‘Área
construída total – Residencial’), somente serão aceitos
atestados  e  cer dões  de  obras  das  pologias
relacionadas  a  seguir,  atendendo  asser vamente  às
caracterís cas do objeto,  a vidades de pós-obra e de
entrega das unidades residenciais: 
7.7.3.1. Residenciais; 
7.7.3.2.  Múl plo  uso,  sendo  um  dos  usos  residencial
(exemplo: edificação mista comercial e residencial); e
7.7.3.3. Edificações de hospedagem (hotéis, flats, etc).
7.7.4.  Visa-se  salvaguardar  a  similaridade  da
experiência  técnica  da  contratada  com  o
empreendimento em questão (construção de imóveis
residenciais), e alinhar-se à finalidade da Autarquia, por
sua  par cularidade  em  fornecer  moradias/unidades
habitacionais  ao  pessoal  da  Marinha.  Reforça-se  a
exigência  também pelo  correto atendimento à “ABNT
NBR  15.575/2013  –  Edificações  Habitacionais  –
Desempenho”  durante  a  execução,  atendendo  em
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projeto e  obra  o  desempenho mínimo requerido  em
cada categoria, bem como ensaios e testes específicos
do segmento residencial. Ainda, a caracterís ca de uso
e a disposição das edificações residenciais divergem de
edificações  públicas  comerciais  e  de  serviços,  cuja
finalidade é para trabalho, e não para moradia, como é
o caso do objeto desta contratação.”

Nesta toada, para atendimento ao requisito “Área construída total – Residencial” não
se  vislumbra  possibilidade  de  aceite  de  atestados  e  cer dões  de  obras  cujas  pologias
divirjam daquelas mencionadas nos itens 7.7.3.1., 7.7.3.2. e 7.7.3.3. do Edital, tendo em vista
salvaguardar a similaridade da experiência técnica da contratada com o empreendimento em
questão (construção de imóveis residenciais), visto que a caracterís ca de uso e a disposição
das edificações residenciais divergem de edificações públicas comerciais e de serviços, cuja
finalidade é para trabalho, e não para moradia.

Todavia,  para  atendimento  aos  demais  requisitos,  as  comprovações  poderão  ser
realizadas por meio de atestados de obras diversas, não obrigatoriamente deverão ser obras
residenciais,  conforme  item  7.7.5.  do  Edital,  combinado  com  o  item  20.3.5.  do  Projeto
Básico.

DA DIVULGAÇÃO
Este pedido de esclarecimento encontra-se disponibilizado no  Comprasnet e site da

CCCPM, no  menu  “Licitações  2021”  (h ps://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=editais-em-
aberto).

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2021.

DANIELA LOBO FRANCISCO LOUREIRO
Capitão de Fragata (EN)

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
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