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 TERMO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL Nº 006/2022- RERRATIFICAÇÃO 
  

TOMADA DE PREÇOS: 001/2022 
PROCESSO N°: 1685/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM EM TRECHO DA RUA FREDERICO APOLÒNIO – NOVA SUIÇA, NO MUNICÍPIO DE 
PIRACAIA, CONFORME ANEXOS. 
 
I - O Edital da Tomada de Preços em epígrafe fica retificado, passando a ter a redação conforme 
segue: 
 
SUBITEM 2.2.4 - ONDE SE LÊ:  

 
2.2.4 - A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 
 
a - Prova de registro da empresa, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da jurisdição da sede da licitante, 
para as atividades objeto desta licitação. 
 

b – Declaração com Indicação do(s) responsável(eis) técnico(s) pelos serviços com 
formação em engenharia ou Arquitetura; 
 
c - Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(os) como 
responsável técnico pertence ao quadro permanente da licitante, nos termos do art.30, § 
1º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, através da: 
 
c.1 - Apresentação do contrato de trabalho devidamente assinado pelas partes, e/ou da 
Carteira de Trabalho anotada na hipótese do profissional ser empregado da licitante ou 
Profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 
execução dos serviços. 
 
c.2 - Apresentação do Contrato Social e sua última alteração se o técnico de nível superior 
for sócio-gerente, diretor ou dirigente da licitante. 
 
d - Comprovação de capacidade técnica profissional será feita comprovando que seu(s) 
responsável(eis) técnico(s), de nível superior, com formação em engenharia ou Arquitetura, 
tenham executado serviços semelhantes ao objeto desta licitação, nas mesmas 
características desta, mediante a apresentação de atestados, acompanhados com as 
respectivas certidões de acervo técnico (CAT) do profissional. 

 
d.1. – Não serão admitidos como válidos os atestados de fiscalização, gerenciamento ou 
supervisão de serviços em características semelhantes as da presente licitação; 

 
d.2 – Para avaliação e validação dos atestados de capacidade do(s) responsável(eis) 
técnico(s) da empresa licitante, a Comissão de Licitação levará em conta, como parcelas 
de maior relevância os seguintes serviços: 
 
a) Execução de obra semelhante ao objeto desta licitação, sendo de maior relevância na 
planilha os itens: “CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
QUENTE – CBUQ” E “ABERTURA E PREPARO DE CAIXA DE 40 CM, COMPACTAÇÃO 
DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1KM” E “BASE 
DE BRITA GRADUADA” 
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 d.3 - A licitante deverá grafar nos atestados técnicos com caneta “marca texto 
fluorescente” os itens solicitados no Edital para fim de facilitar a conferência; 

e - Relação explícita e declaração formal de disponibilidade da licitante, sob as penas 
cabíveis, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, adequados e disponíveis, 
na forma da Lei, necessários para garantir o perfeito cumprimento do contrato, bem como da 
qualificação de cada um dos futuros membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos, nos termos do art.30, inciso II e IV, da Lei Federal nº 8666/93; assim como o 
número, modelo, capacidade e tipo de veículos, máquinas e equipamentos a serem 
utilizados, devidamente assinada nos termos da legislação vigente e as que fundamentam 
esta licitação, compatíveis com todos os serviços constantes da planilha orçamentária e 
memorial descritivo. 
 
f – Comprovação da realização da visita técnica. Feita a visita técnica, a licitante receberá 
o competente atestado de visita, o qual deverá ser anexado a documentação, comprovando 
que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
 
f.1 -  A visita técnica deverá ser feita pelo responsável técnico da licitante habilitado para o 
objeto da licitação, vez que deve passar dados e procedimentos técnicos de engenharia para 
serem orçados,  mediante solicitação por escrito sendo sugerido o modelo constante do 
edital, mas podendo ser realizada por qualquer outra pessoa, desde que declarado pelo 
licitante que assume a responsabilidade por possíveis faltas de entendimento da pessoa não 
habilitada no corpo da autorização dada a esta pessoa.  
 
f.2 - A visita técnica será realizada até o dia anterior a abertura e deverá ser agendada 
com o Diretor do Depto de Obras, com saída do Edifício Sede da Prefeitura de Piracaia. 
É obrigatória a apresentação da solicitação de visita, devidamente assinada pelo 
representante legal da licitante. 
 

LEIA-SE:  
 
 

2.2.4 - A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 
 
a - Prova de registro da empresa, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da jurisdição da sede da licitante, 
para as atividades objeto desta licitação. 
 
b – Declaração com Indicação do(s) responsável(eis) técnico(s) pelos serviços com 
formação em engenharia ou Arquitetura; 
 
c - Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(os) como 
responsável técnico pertence ao quadro permanente da licitante, nos termos do art.30, § 
1º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, através da: 
 
c.1 - Apresentação do contrato de trabalho devidamente assinado pelas partes, e/ou da 
Carteira de Trabalho anotada na hipótese do profissional ser empregado da licitante ou 
Profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 
execução dos serviços. 
 
c.2 - Apresentação do Contrato Social e sua última alteração se o técnico de nível superior 
for sócio-gerente, diretor ou dirigente da licitante. 
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 d – Comprovação de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, para a 

realização do objeto da presente licitação, através de atestados fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado de execução pertinentes e compatíveis em 

características e quantidades com o objeto da licitação, nos termos da sumula 24 do tribunal 

de contas do estado de São Paulo, dos quais se depreenda, no mínimo, as seguintes 

atividades de maior relevância objeto desta licitação, conforme abaixo descritos que 

correspondem a 50% das quantidades previstas na Planilha Orçamentaria, que tem como 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo as seguintes: 

- Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CQUQ (28,80m³) 

- Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do 

PN e transporte até o raio de 1 km (962,00m²) 

- Assentamento de tubo de concreto PA-01 DN 400 mm (47,00m) 

- Execução de perfil extrusado no local (300,00m)  

- Base de brita graduada (96,00m³)”. 

 
e - Comprovação de capacidade técnica profissional será feita comprovando que seu(s) 
responsável(eis) técnico(s), de nível superior, com formação em engenharia ou Arquitetura, 
tenham executado serviços semelhantes ao objeto desta licitação, nas mesmas 
características desta, mediante a apresentação de atestados, nos termos da súmula 23 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, acompanhados com as respectivas certidões de 
acervo técnico (CAT) do profissional. 
 
e.1. – Não serão admitidos como válidos os atestados de fiscalização, gerenciamento ou 
supervisão de serviços em características semelhantes as da presente licitação; 
 
e.2 – Para avaliação e validação dos atestados de capacidade do(s) responsável(eis) 
técnico(s) da empresa licitante, a Comissão de Licitação levará em conta, como parcelas 
de maior relevância os serviços descritos na clausula “d” citadas acima. 
 
e.3 - A licitante deverá grafar nos atestados técnicos com caneta “marca texto 
fluorescente” os itens solicitados no Edital para fim de facilitar a conferência; 

f - Relação explícita e declaração formal de disponibilidade da licitante, sob as penas 
cabíveis, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, adequados e disponíveis, 
na forma da Lei, necessários para garantir o perfeito cumprimento do contrato, bem como da 
qualificação de cada um dos futuros membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos, nos termos do art.30, inciso II e IV, da Lei Federal nº 8666/93; assim como o 
número, modelo, capacidade e tipo de veículos, máquinas e equipamentos a serem 
utilizados, devidamente assinada nos termos da legislação vigente e as que fundamentam 
esta licitação, compatíveis com todos os serviços constantes da planilha orçamentária e 
memorial descritivo. 
 
g – Comprovação da realização da visita técnica. Feita a visita técnica, a licitante 
receberá o competente atestado de visita, o qual deverá ser anexado a documentação, 
comprovando que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
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 g.1 -  A visita técnica deverá ser feita pelo responsável técnico da licitante habilitado para o 
objeto da licitação, vez que deve passar dados e procedimentos técnicos de engenharia para 
serem orçados,  mediante solicitação por escrito sendo sugerido o modelo constante do 
edital, mas podendo ser realizada por qualquer outra pessoa, desde que declarado pelo 
licitante que assume a responsabilidade por possíveis faltas de entendimento da pessoa não 
habilitada no corpo da autorização dada a esta pessoa.  
 
g.2 - A visita técnica será realizada até o dia anterior a abertura e deverá ser agendada 
com o Diretor do Depto de Obras, com saída do Edifício Sede da Prefeitura de Piracaia. 
É obrigatória a apresentação da solicitação de visita, devidamente assinada pelo 
representante legal da licitante. 

 
 
II - A data da sessão de licitação fica alterada para acontecer no dia 16 de fevereiro de 2022 às 
10:00 hs. 

III – Ficam ratificados na integra os demais itens do edital não atingidos por esta rerratificação. 

Piracaia, 28 janeiro de 2022. 
 
 
 

        Dr. José Silvino Cintra 
     Prefeito Municipal 


