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RERRATIFICAÇÃO de edital de licitação 

PROCESSO N° 194/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
RECUPERAÇÃO DE VIAS E PAVIMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, 
DESTINADOS AO USO DA COORDENADORIA OPERACIONAL, DE FORMA PARCELADA, 
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
 
I - O Edital Pregão em epígrafe fica retificado, passando a ter a redação conforme segue: 
 
 

Subitem “1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” 
 

Onde se lê: 
 
1.5.1 – As empresas deverão apresentar um (ou mais) atestado de capacidade técnica que 
comprovem a aptidão para o fornecimento pertinente e compatível com o objeto da presente 
licitação, devendo comprovar no mínimo 50 % (cinquenta por cento) da quantidade estimada do 
objeto contratado;  
 
Leia-se: 

a.1) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, fornecido(s) por Pessoa Jurídica de Direito 
público ou Privado, registrado na entidade de classe competente que comprovem em razão de 
contrato vigente ou já cumprido, que a licitante já tenha prestado serviço pertinente e compatível no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) da quantidade estimada do objeto contratado, sendo:  Execução 
de recuperação de vias 3.750,00m²; Reparo e compactação da base, com solo selecionado, brita 
graduada simples (BGS) 1.875,00m². 

a.2) Comprovação de que possui Capacidade Técnica Profissional em seu quadro Técnico, até 
a data da entrega dos envelopes, profissionais de nível superior, com Certificado de Registro e 
Regularidade de Pessoa Física junto à respectiva entidade profissional competente, que deverão 
ser responsáveis técnicos pela execução dos serviços objeto da presente licitação, sendo 
Engenheiro Civil. 

a.3) Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervos Técnicos – CAT’s, emitidos pelas 
respectivas entidades profissionais, em nome do responsável técnico, de forma a comprovar 
serviços de mesmas características às do objeto bem como os itens de maior relevância desta 
licitação. 

Estabelece como parcela de maior relevância: Execução de recuperação de vias; Reparo e 
compactação da base com solo selecionado e brita graduada simples (BGS). 

A Comprovação do vínculo profissional deverá ser feita nos termos da Súmula 25 do TCESP. 

Indicação de equipamentos, subscrita por representante legal do licitante, elaborada em papel 
timbrado contento relação explicita de equipamentos considerados mínimos necessário para 
execução do objeto. 
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Declaração de disponibilidade dos equipamentos, subscrita por representante legal do licitante, 
elaborada em papel timbrado, pelo período compreendido de contratação: 12 meses. 

Declaração de que possui quadro mínimo de funcionários especializados para atendimentos do 
objeto deste certame.  

A data da sessão de licitação fica alterada para acontecer no dia 04 de maio de 2021 às 10:00 
hs. 

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

Piracaia, 14 de abril de 2021. 
 
 
 

Dr. Jose Silvino Cintra 
Prefeito Municipal 


