
NOTA DE ESCLARECIMENTO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2018            PROCESSO Nº 8045-01.00/18-7 

O Pregoeiro informa a todos que o Gestor Técnico (DTI da AL-RS), passou a permitir 

que as comprovações de qualificação técnica em sede de habilitação, previstas no subitem 

7.1.4, alíneas “d”, “e”, “f”, e “h” do Edital, sejam avalizadas tanto pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia (CREA) quanto pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU). A redação das referidas alíneas passa a ser essa: 

 “ 7.1.4. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

(...) 

d) Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); 

e) Declaração, por escrito, indicando o responsável técnico pela prestação geral 

(global) dos serviços, acompanhado pelo certificado de Registro Profissional expedido 

pelo CREA ou CAU, devidamente atualizado, ou documento equivalente. 

f) Declaração que irá possuir, na data de contratação, no seu quadro funcional, os 

profissionais habilitados para a perfeita execução dos serviços objeto deste documento, 

incluindo Eng. Mecânico, Eng. Eletricista e Eng. Civil, ou Arquiteto; 

(...) 

h) Atestado(s) de capacidade técnica em nome da empresa licitante, fornecido por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA 

ou CAU, comprovando a mesma ter realizado serviço(s) de Obra de Data Center ou 

Sala Segura, considerando as seguintes especialidades: 

� Obra civil;  

� Rede elétrica; 

� Cabeamento estruturado; 

� Sistema UPS; 

� Sistema de Ar condicionado; 

� Sistema de detecção e combate de incêndio com gás inerte; 

� Sistema de Controle de Acesso; 

� Sistema de CFTV; 

� Monitoramento ambiental.” 

Permanece inalterada a data de realização do Pregão Eletrônico n.º 56/2018 - agendado 

para o dia 22-11-2018, às 09h (abertura de propostas) e 09h30min (disputa de lances). 

Mais informações sobre a licitação acima referida nos seguintes portais da internet: 

http://www.al.rs.gov.br/compras/ e http://www.pregaobanrisul.com.br/ 

Em 14-11-2018.                                            

                       Ricardo Germano Steno - Pregoeiro da AL-RS. 


