
 

 

1 
 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO 

Setor de Planejamento 

Sangão, 04 de novembro de 2022 

 

 PARECER TÉCNICO 

 
 

Vimos através deste emitir parecer técnico em resposta ao questionamento 
do setor de licitações em razão de recurso administrativo recebido acerca da exigência 
do item 13.2.5.2 do edital de pregão presencial 055/2022, processo licitatório 
123/2022, que tem como objetivo a aquisição e instalação de playgrounds e 
brinquedos de parque infantil. 

 
13.2.5.2. Registro ou inscrição da empresa licitante e dos responsáveis 
técnicos no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU 
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação 
previstas, em plena validade; (para os itens: 12, 13, 14, 15 e 16). 
 
13.2.5.2.1. Prova de possuir em seu quadro de funcionários em caráter 
eventual ou permanente, na data prevista para entrega da documentação 
de habilitação e proposta de preços, profissional de nível superior, detentor 
de anotação de responsabilidade técnica por execução do presente objeto 
com características mínimas semelhantes. Esta prova dar-se-á através de 
certidão de acervo técnico do profissional responsável, acompanhado de no 
mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado e registro de pessoa física na entidade profissional competente, 
comprovando que realizou ou executou objeto de igual porte ou 
semelhante. (para os itens: 12, 13, 14, 15 e 16). 

 
 Ocorre que os itens 15 e 16 do presente edital, por serem brinquedos 
modulares, possuem baixa complexidade construtiva e têm sua montagem apenas 
pelo encaixe de peças, conforme catálogo apresentado pela licitante.  
 Além disso, a empresa Nabre, fabricante dos produtos apresentados pelo 
fornecedor, possui certificação pelo INMETRO atestando o atendimento às normas em 
vigor, conforme documento anexo, onde a referência 1167 corresponde ao item 15 e 
a referência 1171 ao item 16. 
 Sendo assim, visto que o produto ofertado possui certificação por órgão de 
controle de qualidade e segurança e apresenta baixa complexidade construtiva, fica 
dispensada a exigência de apresentação de documento de responsabilidade técnica da 
empresa e profissional no CREA/CAU. 
  
 

_________________________________ 

CRISTIANI SIMONI SERAFIN 

Engenheira Civil 

CREA/SC 049480-5 

_________________________________ 

MÁRCIO FLÁVIO RAMOS MOREIRA 

Arquiteto e Urbanista 

CAU/SC A1446380 
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