ESCLARECIMENTO 2
Prezados Senhores,
Em atenção ao questionamento quanto o Instrumento Convocatório Concorrência N.º 23/2016, que

tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de reforma e instalação de rede logica e
elétrica, instalação de luminárias, no SCS Q 06 Bloco A ED. Jessé Freire 4º andar, Asa Sul – DF.
Empresa: TI Engenharia Tecnologia e Construções

“(...) Desse modo, quando necessária a visita técnica, o TCU tem expedido determinações no sentido de
que a Administração “estabeleça prazo adequado para a sua realização, tanto para evitar que os potenciais
licitantes tomem conhecimento prévio do universo de concorrentes através de reunião no mesmo local e
horário, como para assegurar que os possíveis interessados ainda contem, após a realização da visita, com
tempo hábil para a finalização de suas propostas. Outro apontamento do Corte de Contas acerca da visita
técnica, diz respeito à exigência de que esta seja realizada por profissional responsável técnico da empresa
licitante. De acordo com o Tribunal, essa condição tem caráter restritivo. Vejamos trecho do Acórdão n°
785/2012 – Plenário no qual o Relator acompanhou a unidade técnica e considerou, que : “Em tese, não há
óbices para que tal visita seja feita por profissional terceirizado pela empresa, sendo razoável, somente,
exigir que o mesmo possua conhecimento técnico suficiente para tal incumbência”.
Resposta: A vistoria prevista em edital, tem por objetivo dar ao Senac-DF a certeza e a comprovação de que todos os

licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam

refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características dos
bens licitados, resguardando ao Senac-DF de possíveis inexecuções contratuais. Portanto, a finalidade da introdução da
fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de todos os
detalhes e características técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de
alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e execução do objeto. O Senac-DF esta exigindo que seja o

responsável legal da empresa, a quem confere poderes para o representar, cabendo a ela eleger o profissional
responsável que entenda como o mais adequado para a tarefa, independente de ser engenheiro ou não.
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