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RECOMENDAÇÕES 

 O objetivo deste documento é estabelecer pontos e recomendações que possam fomentar o 

edital da licitação. Diante disso, recomendo: 

Modalidade da licitação: Tomada de Preço. 

Critério de julgamento: Menor preço. 

Regime de execução: Empreitada por preço unitário. 

Profissional habilitado que a empresa deve possuir: Engenheiro Civil. 

Para o atendimento da qualificação técnico-profissional: o licitante deverá comprovar possuir 

em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior 

ou outro devidamente reconhecido pelo CREA-RN, detentor de atestado de responsabilidade técnica 

por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 

quantidades mínimas ou prazos máximos; 

Atestado de responsabilidade será a Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de 

atestado, e tem por objetivo atender ao estabelecido no art. 30 da Lei 8.666/93, visando qualificar 

tecnicamente empresas em licitações de obras/serviços de engenharia, geologia, geografia e 

meteorologia, por meio do acervo técnico dos profissionais integrantes da equipe técnica dessas 

empresas. 

Objeto: READEQUAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL PARA UM CENTRO DE 

ESPECIALIDADES NO MUNÍCIPIO DE IPANGUAÇU-RN 
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CHECKLIST DE DOCUMENTO QUE ACOMPANHAM ESSE PROCESSO 

( X ) Planilha Orçamentária Sintética 

( X ) Planilha Orçamentária Analítica  

( X ) Cronograma físico-financeiro  

( X ) BDI 

( X ) Encargos socias  

( X ) Memorial de cálculo e descritivo 

( X ) Projeto Arquitetônico 

( X ) Projetos hidrossanitários 

( X ) Projeto Estrutural 

( X ) Registro de responsabilidade técnica 

( X ) Anotação de responsabilidade técnica 
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