
 

 
 

COMUNICADO I 
 
 

CONCORRÊNCIA N.º 01/2018 – SEBRAE/RN – CPL  
 

 

A Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE/RN esclarece às empresas participantes da 

CONCORRÊNCIA N.º 01/2018 – SEBRAE/RN – CPL, que após questionamentos dos participantes, vem 

esclarecer que: 

 

QUESTIONAMENTO – 1: 

 

Reportando ao item 9.4.3 – Apresentar atestado de capacidade técnica, certificado pelo CREA, fornecido por 

órgão público ou entidade privada, onde o(s) responsável(is) técnico(s) da licitante (Engenheiro Civil), 

pertencente ao quadro da licitante com a cópia do Registro em CTPS, ou Contrato de Prestação de Serviços, 

mencionando o nome, a profissão e o número do CREA, tenha executado obra com estrutura metálica com 

no mínimo 8.000kg para a execução e acompanhamento dos serviços:  

 

Questionamos a possibilidade da indicação de Engenheiro Mecânico para atender a responsabilidade técnica 

do item acima. 

 

RESPOSTA DA CPL – 1:  

 

Em atenção ao questionamento, entendemos ser devido o seu acatamento, no sentido de aceitar que no 

Atestado de Capacidade Técnica, requisitado no item 9.4.3 do Edital, conste como responsável técnico um 

Engenheiro Civil, ou Engenheiro Mecânico, consoante consta no art. 12, inciso I, da Resolução nº 218, de 29 

de junho de 1973 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

 

QUESTIONAMENTO – 2: 

 

A visita técnica é obrigatória ou facultativa , referente a concorrência 012018? 

 

RESPOSTA DA CPL – 2:  

 

Em atenção ao questionamento segue o que orienta os itens do Edital: 

 

Item 9.4.4 do Edital abaixo transcrito:  

 

9.4.4 – Declaração de Visita ao Local da Execução (ANEXO IV), a licitante interessada em 

participar desta Concorrência poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços em 

dias úteis das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, até às 12h00m do último dia anterior à data da 

abertura da licitação, dando ciência de que a Licitante, através de seu Responsável Técnico, 

visitou o local onde será executado o serviço e obra objeto deste certame, tomando ciência de 

todas as informações para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 

Item 4.13 do TERMO DE REFERÊNCIA, pág. - 19 

 

4.13. Visitar e examinar o local onde serão instalados os módulos fotovoltaicos e seus arredores 

e obter para si, sob sua própria responsabilidade e risco toda a informação necessária para o 

preparo de sua proposta, ou ALTERNATIVAMENTE, declaração do próprio licitante de que, 

tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações, objeto da licitação e que concorda com as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório, não cabendo qualquer reclamação posterior, inclusive acerca das condições e 

grau de dificuldades existentes. 



 

Assim, caso não havendo a possibilidade de visita ao local será necessária a emissão de “declaração do 

próprio licitante de que, tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações”. 

 

Este comunicado será divulgado via Internet no site do SEBRAE/RN, endereço www.rn.sebrae.com.br, no 

link Licitações. 

 

Natal, 21/06/2018 

 

Atenciosamente, 

 

 

Comissão de Licitação - CPL - SEBRAE/RN 
 

 

 


