
Conteúdo da Carta enviada pelo ETU no dia 03 de Março de 2021 à APACAp. 

“Boa noite.  

Em relação a carta de 1º de março, enviada pela APACAP referente à obra da quadra do CAP, 
parabenizo a preocupação da associação de pais quanto ao cronograma da obra e 
informamos, conforme relatado no email do dia 24 de fevereiro, endereçado à Direção do CAp 
UFRJ, que o processo para contratação de empresa especializada continua em andamento, e 
temos o seguinte a descrever: 

Após a informação de que o processo original, licitado no final do ano passado, seria 
interrompido, iniciamos no ETU, os preparativos para dar continuidade aos trâmites para 
contratação de nova empresa para executar os serviços. Na ocasião, tivemos contratempos 
processuais devido ao relatório da sondagem que apresentou terreno muito instável e o projeto 
que a empresa estaria desenvolvendo seria muito mais custoso que o pensado no início: em 
resumo, as fundações estavam pensadas superficiais (comumente utilizadas em obras desta 
magnitude) e passaram a ser projetadas como fundações profundas. 

Após a confirmação da efetivação desta sondagem, utilizamos a mesma para iniciar os projetos 
de estrutura da quadra, revistos desta vez para o tipo correto de solo e de esforços exigidos, 
evitando-se novos contratempos na licitação vindoura. 

Tivemos o suporte de professores da Politécnica e de engenheiros especialistas do CREA, que 
graças ao carinho existente pelo CAP, se propuseram a ajudar. Foram projetos que divergiam 
em sua metodologia e isso nos preocupou, a ponto de decidirmos CONTRATAR os projetos de 
estrutura (supra e infra) metálica, para que na licitação de contratação da obra, não houvesse 
possibilidade de repetição dos riscos apresentados inicialmente. O auxílio destes profissionais 
na confecção destes projetos foi recusado pelo fato de que não poderíamos garantir os prazos 
necessários para que a licitação da OBRA se desse ainda no primeiro semestre de 2021 – que 
na licitação para contratação destes projetos ficam amarrados pelo edital. 

Abrimos o processo SEI 23079.205089/2021-23 para contratação dos Projetos de Estrutura e 
estamos inserindo as diretrizes, o projeto revisado, e toda a documentação necessária para 
esta contratação nos próximos dias. Verificamos com a Reitoria e com a Direção ETU, que será 
mantido o grupo de trabalho utilizado na primeira licitação, para que os prazos sejam 
otimizados (Gabinete Reitoria, PR6, PR3, CAp e ETU). 

Assim que tivermos informações o suficiente, podemos abrir em paralelo, o novo processo de 
contratação da Obra, não necessariamente aguardando o término de um processo para início 
do outro. 

Buscaremos atualizar os próximos passos a cada fase vencida no referido processo. Contamos 
com o apoio e participação da comunidade capiana. 

Atenciosamente”. 

 


