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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES 

 
A presente licitação trata da “CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA E PASSARELA, 

ALÉM DE PINTURA E REPAROS GERAIS” na EMEI São Francisco de Assis, que visa possibilitar a 
ampliação dos espaços para atividades dos alunos agregando o bem-estar geral da Escola. 

A busca pela eficiência nas obras de engenharia que inspira em grande medida a 
recomendação por parte deste setor, e que por justificativa justa, recomenda que seja atendidos os 
requisitos técnicos para que a obra seja entregue em condições de segurança estrutural e operacional 
e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada, devendo ser executada por 
profissionais que possuem capacidade técnica compatível com os serviços prestados, nas parcelas 
consideradas de maior relevância técnica, nas quais são: 

a) Item 1.3 - FUNDAÇÕES / ESTRUTURA 
b) Item 2.3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Considerando que o item “a” possui atividades de atribuição de profissional técnico em 
Engenharia Civil, podendo também ser executadas por Arquitetos, recomenda-se a inclusão de 
profissional a inclusão de profissional técnico em Engenharia Civil ou Arquiteto devidamente registrado 
em sua entidade de classe, com capacidade técnica comprovada para sua execução. 

Considerando que atividade do item “b” está incluso a execução de uma subestação de 
75KVA, e este serviço não pode ser atribuída ao engenheiro Civil, conforme resolução CONFEA, 
recomenda-se a inclusão de profissional técnico em Engenharia Elétrica devidamente registrado em 
sua entidade de classe, com capacidade técnica comprovada para sua execução. 

A fim de se obter maior qualidade na execução das obras de responsabilidade do município, 
e especificamente no objeto contratado, considerando que historicamente obras no interior do estado 
possuem problemas com  abandono de obra, má execução de serviços, execução por  mão de obra 
não qualificada, recomenda-se que para auxiliar o processo licitatório, que as empresas do certame 
apresentem qualificação técnica representada pelo “Certificação em conformidade a Portaria nº 383 de 
14 de junho de 2018, Ministério da Cidades, Secretaria Nacional de Habitação, que estabelece os 
requisitos do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras de Edificações 
e Obras Elétricas. (NBR ISO 9001:2015, NIVEL A), emitido por organismo credenciado de certificação. 

Senador José Porfirio, 20 de junho de 2021. 
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