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CONCORRÊNCIA SESC/DR-PA Nº 20/0002-CC 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para realização de obra de construção do cercamento, 
calçamento e infraestrutura elétrica do futuro Sesc Tailândia. 

ADENDO Nº I – 04/08/2020 
ESCLARECIMENTOS  

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitantes interessados em participar da 
Concorrência em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados de acordo 
com o parecer do setor de Engenharia do Sesc Pará, conforme abaixo: 
 

 Esclarecimento 1: Sobre o subitem 6.3.1.1 “Se será aceito nesta Licitação Declaração de 
Compromisso de Vinculação Futura, como comprovação do vínculo do quadro da Empresa 
Licitante e os Responsáveis Técnicos Credenciados ao CREA/CAU.” 

 
Resposta: Poderá ser apresentada Declaração de Compromisso de Vinculação Futura (contratação 
mediante vitória no certame) dos responsáveis técnicos devidamente habilitados. 
 

 Esclarecimento 2: Sobre o subitem 6.3.1.2 “Fica em aberto qual o tipo de comprovação de ter 
executado o atestado deve ser apresentado, formulo então a seguint questão do que pode ser 
apresentado: O Atestado mais a Apresentação de Alguma Declaração da Execução ou o 
Atestado mais a Nota Fiscal dos Serviços Prestados. São Documentos Válidos, se não qual ou 
quais Documentos podem Comprovar a Execução do Serviço Descrito no Atestado.” 

 
Resposta: Deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome do licitante, para a qual a empresa tenha executado serviços de 
construção de calçamento e execução de subestação área. Esse atestado deverá estar acompanhado 
da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou 
Certidão de Acervo Técnico (CAT), comprovando a execução de serviço de engenharia. Não há 
necessidade de anexar nota fiscal ou declaração de execução, uma vez que a última é redundante com 
o atestado já citado. 
 
A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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