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Processo Licitatório n.º  010.926208/2022 

Resposta a Pedido de Questionamento ao Edital do  

Pregão Eletrônico n.º 013/2022 

 
 

À empresa LIMTEC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – CNPJ: 05.792.339/0001-91 

 
Considerando pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa acima mencionada, o 

Pregoeiro Oficial da autarquia e responsável pelo certame, emite resposta ao questionamento, 

conforme transcrito abaixo: 

 

ESCLARECIMENTOS 

 
1) Para o objeto licitado, a licitante poderá apresentar atestado de serviço de recepcionista, visto 

que tal função é compatível com o objeto da licitação? 

Resposta: Não. Conforme estabelece o item 10.11.1 do instrumento convocatório os atestados 

de capacidade técnica devem constar o mesmo CBO do posto previsto para a contratação, ou 

seja, somente será aceito atestados com as função de Assistente de Atendimento vinculadas 

ao CBO nº 4110-10. A função de recepcionista não possui relação com as atividades 

desenvolvidas pelo CBO nº 4110-10, conforme consulta baseada na Classificação Brasileira de 

Ocupações criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Além disso, o Coren/SC através do 

Pregão Eletrônico nº 008/2021 já realizou a contratação do serviço de recepcionista no ano de 

2021, que não é o objeto do presente certame. Portanto, não será aceito atestados de 

capacidades técnicas com funções que não possuam o mesmo CBO ou função do posto 

previsto para contratação.     

 

Oportuno frisar que, conforme estabelece o item 20.8 do Edital, as respostas a pedidos de 

esclarecimentos serão encaminhados por e-mail e divulgados nos sítios www.corensc.gov.br e 

www.gov.br/compras, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-los para a obtenção 

das informações prestadas. 

Florianópolis, 23 de setembro de 2022 

 

 

Ronaldo Pierri 

                                                                    Pregoeiro Oficial  
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