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RETIFICAÇÃO Nº. 1 – EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº. 001/2021. 

  

O Município de Senador José Porfírio/PA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Senador 

José Porfírio, mediante a Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento 

dos interessados, a alteração a seguir, processada no Edital da Concorrência Pública nº. 

001/2021, que será realizada no dia 22 de dezembro de 2021 as 09:00 horas no Setor de Divisão 

de Licitação e Contratos, sito a Rua Marechal Assunção, nº. 116, Bairro Centro, CEP: 68.360-

000, Senador José Porfírio/PA. 

  

1º. DA ALTERAÇÃO – Item 5.2.3 - A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

ONDE SE LÊ  

 

a) Comprovação de registro ou inscrição da licitante, bem como de seu responsável técnico, 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), dentro de seu prazo de 

validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho de Engenharia e 

Agronomia – CREA. Para as empresas sediadas em outros estados será necessário que a CRQ 

(Certidão de Registro e Quitação) tenha visto específico junto ao CREA/PA, em atenção à 

Resolução nº 413/1997, Art. 1º, inciso II do Sistema CONFEA/CREA; 

 

b) Comprovação pelo seu responsável técnico, prova de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto licitado, que será feita por meio de atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, e que 

contenham em seu atestado, os itens de relevância abaixo: 

 

b.1) Para o julgamento da capacidade técnico-profissional (devidamente registrado (s) no 

CREA), a Comissão Permanente de Licitação utilizará como parâmetro a comprovação nos 

quantitativos mínimos das parcelas consideradas de maior relevância a seguir: 

 

 TERRAPLANAGEM com no mínimo 50% do quantitativo previsto 

 DRENAGEM: TUBULAÇÃO COM BOCA SIMPLES DE CONCRETO com no 

mínimo 50% do quantitativo previsto 
 ATERROS E CORTES com no mínimo 50% do quantitativo previsto 

 

c) Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados: 

c.1) – constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnica profissional e técnico 

operacional, ou da certidão expedida pelo CREA, em destaque, os seguintes dados:  

I - data de início e término das obras;  

II - nome do contratante e da pessoa jurídica contratada;  

III – identificação do contrato (tipo ou natureza do serviço);  

IV – nome do responsável técnico, seu título profissional e número de registro no CREA e obras 

executadas. 

 
d) Capacitação Técnico-Profissional: Comprovação da Licitante de possuir profissionais 
habilitados de nível superior em Engenharia Civil ou Arquiteto (os responsáveis técnicos e/ou 
membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na 
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio 
que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o 
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 
prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação), 
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detentores de Atestados e Acervos Técnicos, reconhecido pelo CREA/CAU por execução de 
obras ou serviços semelhantes ao objeto da licitação, que será o profissional responsável pelas 
obras. 
 
5.3. Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE válido, nos termos dos artigos 17, inciso II, da Lei nº. 
6.938, de 1981 e da Instituição Normativa IBAMA nº. 06, 15/03/2013, e legislação correlata para 
o exercício de atividades de obras civis, classificadas potencialmente poluidoras ou utilizadoras 
de recursos ambientais. 
 
5.4. Declaração pela licitante, de modo expresso e sob as penas da lei, de que a mesma cumpre o 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme exigência do inciso V 

do art. 27 da Lei 8.666/93 (ANEXO IV). 

 

5.5. Declaração pela licitante de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 

forma do parágrafo 2°, art. 32 da Lei 8.666/93 (ANEXO III). 

 

5.6. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente. (ANEXO V) 

 

5.7. Relação explícita, bem como, declaração formal de disponibilidade das instalações, do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da 

presente licitação e, ainda, a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 

atuarão na execução dos trabalhos (Anexo VI ou a critério da licitante). 

 

5.8. Declaração Individual do profissional aceitando o exercício da função de Responsável 

Técnico pelos serviços, garantindo cumprir fielmente os serviços pactuados até o término da 

vigência contratual estimada, sob pena de desclassificação (modelo a critério da licitante); 

 

5.9. Declaração do cumprimento das disposições concernentes à NR-18 – Norma 

Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem administrativa, planejamento 

organizacional, que respaldam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos 

de segurança dos processos nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção. (Modelo a critério da licitante); 

 

5.10. As fotocópias apresentadas deverão estar autenticadas, por tabelionato competente, ou 

certificadas, pela Comissão Permanente de Licitações; 

 

5.11. Não será aceito fotocópias das certidões emitidas via internet; 

 

5.12. As certidões emitidas via Internet, mesmo que originais, serão consultadas para 

verificação de sua autenticidade; 

 

5.13. Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão. 

 

5.14. Os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente 

consularizado ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos. Os documentos de 

procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados 

devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
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5.15. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou 

todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à 

matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado. Excetuados os atestados de 

capacidade técnica que poderão ser apresentados tanto da matriz como da filial. 

5.16. A Comissão Permanente de Licitação, após a abertura dos envelopes relativos à 

documentação de habilitação poderá, a seu critério exclusivo, suspender a reunião a fim de que 

tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, 

nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em que será 

apresentado o resultado de julgamento da habilitação. 

 

5.17. Não poderá concorrer nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA pessoa jurídica que tenha sido 

declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Direta, Indireta, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou ainda, que esteja com o direito de licitar 

suspenso, perante administração pública. 

 

5.18. Não será admitida a participação de empresas em regime de consórcio ou grupo de firmas, 

nem de pessoas físicas. 

 

LEIA - SE  
 

a) Comprovação de registro ou inscrição da licitante, bem como de seu responsável técnico, 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), dentro de seu prazo de 

validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho de Engenharia e 

Agronomia – CREA. Para as empresas sediadas em outros estados será necessário que a CRQ 

(Certidão de Registro e Quitação) tenha visto específico junto ao CREA/PA, em atenção à 

Resolução nº 413/1997, Art. 1º, inciso II do Sistema CONFEA/CREA; 

 

b) Comprovação pelo seu responsável técnico, prova de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto licitado, que será feita por meio de atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, e que 

contenham em seu atestado, os itens de relevância abaixo: 

 

b.1) Para o julgamento da capacidade técnico-profissional (devidamente registrado (s) no 

CREA), a Comissão Permanente de Licitação utilizará como parâmetro a comprovação nos 

quantitativos mínimos das parcelas consideradas de maior relevância a seguir: 

 

 TERRAPLANAGEM com no mínimo 50% do quantitativo previsto 

 DRENAGEM: TUBULAÇÃO COM BOCA SIMPLES DE CONCRETO com no 

mínimo 50% do quantitativo previsto 
 ATERROS E CORTES com no mínimo 50% do quantitativo previsto 

 

c) Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados: 

c.1) – constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnica profissional e técnico 

operacional, ou da certidão expedida pelo CREA, em destaque, os seguintes dados:  

I - data de início e término das obras;  

II - nome do contratante e da pessoa jurídica contratada;  

III – identificação do contrato (tipo ou natureza do serviço);  

IV – nome do responsável técnico, seu título profissional e número de registro no CREA e obras 

executadas. 

 
d) Capacitação Técnico-Profissional: Comprovação da Licitante de possuir profissionais 
habilitados de nível superior em Engenharia Civil ou Arquiteto (os responsáveis técnicos e/ou 
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membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na 
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio 
que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o 
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 
prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação), 
detentores de Atestados e Acervos Técnicos, reconhecido pelo CREA/CAU por execução de 
obras ou serviços semelhantes ao objeto da licitação, que será o profissional responsável pelas 
obras. 
 
5.3. Certificação em conformidade a Portaria nº 383 de 14 de junho de 2018, Ministério da 
Cidades, Secretaria Nacional de Habitação, que estabelece os requisitos do Sistema de Avaliação 
da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras de Edificações. (NBR ISO 9001:2015, 
NIVEL A). 
 
5.4. Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE válido, nos termos dos artigos 17, inciso II, da Lei nº. 
6.938, de 1981 e da Instituição Normativa IBAMA nº. 06, 15/03/2013, e legislação correlata para 
o exercício de atividades de obras civis, classificadas potencialmente poluidoras ou utilizadoras 
de recursos ambientais. 
 
5.5. Declaração pela licitante, de modo expresso e sob as penas da lei, de que a mesma cumpre o 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme exigência do inciso V 

do art. 27 da Lei 8.666/93 (ANEXO IV). 

 

5.6. Declaração pela licitante de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 

forma do parágrafo 2°, art. 32 da Lei 8.666/93 (ANEXO III). 

 

5.7. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente. (ANEXO V) 

 

5.8. Relação explícita, bem como, declaração formal de disponibilidade das instalações, do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da 

presente licitação e, ainda, a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 

atuarão na execução dos trabalhos (Anexo VI ou a critério da licitante). 

 

5.9. Declaração Individual do profissional aceitando o exercício da função de Responsável 

Técnico pelos serviços, garantindo cumprir fielmente os serviços pactuados até o término da 

vigência contratual estimada, sob pena de desclassificação (modelo a critério da licitante); 

 

5.10. Declaração do cumprimento das disposições concernentes à NR-18 – Norma 

Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem administrativa, planejamento 

organizacional, que respaldam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos 

de segurança dos processos nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção. (Modelo a critério da licitante); 

 

5.11. As fotocópias apresentadas deverão estar autenticadas, por tabelionato competente, ou 

certificadas, pela Comissão Permanente de Licitações; 

 

5.12. Não será aceito fotocópias das certidões emitidas via internet; 

 

5.13. As certidões emitidas via Internet, mesmo que originais, serão consultadas para 

verificação de sua autenticidade; 
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5.14. Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão. 

 

5.15. Os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente 

consularizado ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos. Os documentos de 

procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados 

devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

5.16. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou 

todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à 

matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado. Excetuados os atestados de 

capacidade técnica que poderão ser apresentados tanto da matriz como da filial. 

5.17. A Comissão Permanente de Licitação, após a abertura dos envelopes relativos à 

documentação de habilitação poderá, a seu critério exclusivo, suspender a reunião a fim de que 

tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, 

nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em que será 

apresentado o resultado de julgamento da habilitação. 

 

5.18. Não poderá concorrer nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA pessoa jurídica que tenha sido 

declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Direta, Indireta, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou ainda, que esteja com o direito de licitar 

suspenso, perante administração pública. 

 

5.19. Não será admitida a participação de empresas em regime de consórcio ou grupo de firmas, 

nem de pessoas físicas. 

 

 
Senador José Porfírio/PA, 23 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Dirceu Biancardi 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

________________________                                                                                            
Kleber dos Anjos de Sousa 

Presidente da CPL 
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