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ERRATA 

 

Trata-se de SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS interposto, pela empresa 

FEMAC GEOSOLO ENGENHARIA LTDA, sobre o edital da Tomada de Preços 

001/2023 – SAAE/SIP, oriundo do Processo Administrativo N°006/2023, cujo o 

objeto é “CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR DE 240M DE PROFUNDIDADE E 

10’’X 8’’, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRO NO MUNICÍPIO 

DE SANTA IZABEL DO PARÁ”, constante nos autos do processo. 

 

Onde concluímos junto com a equipe técnica, que necessita de fazemos uma errata 

para sanar os devidos esclarecimentos, vejamos: 

 

ONDE SE LÊ: 

No item 17.1 do Termo de referência:  

17.1 O pagamento será efetuado em PARCELA ÚNICA, com base na medição dos 

serviços efetivamente aplicados na construção do poço, obtido dos valores unitários 

constantes da Planilha orçamentaria de serviços e materiais, no prazo de até 30 

(trinta) dias após a entrega provisória da obra, de acordo com o cronograma físico 

financeiro. 

No item 19.6.1 do edital: 

19.6.1. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL:  Por trata-se de obra de 

engenharia civil de edificações faz-se necessário que a empresa comprove que 

possui em seu quadro permanente pelo menos  01 (um) Geólogo ou Engenheiro de 

Minas, 01 (um) Engenheiro Sanitarista e 01 (um) Engenheiro Eletricista, através de 

registro de quitação do CREA  e contrato com assinaturas reconhecidas em cartório, 

na data prevista para entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor 

de Certidão de Acervo Técnico CAT acompanhadas de atestados de execução, de 
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obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, em 

observância ao que prescreve § 1º, inc. I do art. 30 da Lei 8.666/1993, que veda a 

exigência de quantidades mínimas ou prazos máximos para comprovação de 

capacitação técnico-profissional. Assim, deverão ser apresentados atestados com 

os seguintes serviços:  

 

LEIA-SE: 

 

No item 17.1 do Termo de referência 

17.1 O pagamento será efetuado , de acordo com o que prevê o cronograma físico 

financeiro, com base na medição dos serviços efetivamente aplicados na construção 

do poço, obtido dos valores unitários constantes da Planilha orçamentaria de 

serviços e materiais, no prazo de até 30 (trinta) dias após a após a entrega da nota 

fiscal, a qual deverá estar acompanhada do respectivo recibo e atestada pelo Fiscal 

da Obra, de acordo com o cronograma físico financeiro 

No item 19.6.1 do edital: 

19.6.1. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL:  Por trata-se de obra de 

engenharia civil de edificações faz-se necessário que a empresa comprove que 

possui em seu quadro técnico pelo menos  01 (um) Geólogo ou Engenheiro de Minas 

ou Engenheiro de civil formado sob o decreto nº 23.569/33 , 01 (um) Engenheiro 

Sanitarista e 01 (um) Engenheiro Eletricista, (poderá substituir o Engenheiro 

Sanitarista e o Engenheiro Eletricista, por um responsável técnico, integrante do 

quadro técnico da empresa, formado no curso de Engenharia Civil e que possua as 

atribuições previstas no art. 7º da Resolução 218/73), através de registro de quitação 

do CREA  , na data prevista para entrega das propostas, profissional de nível 

superior, detentor de Certidão de Acervo Técnico CAT acompanhadas de atestados 

de execução, de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 
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licitação, em observância ao que prescreve § 1º, inc. I do art. 30 da Lei 8.666/1993, 

que veda a exigência de quantidades mínimas ou prazos máximos para 

comprovação de capacitação técnico-profissional. Assim, deverão ser apresentados 

atestados com os seguintes serviços:  

Informamos ainda:  que estão mantidas todas as outras disposições contidas no 

edital Tomada de Preços 001/2023 – SAAE/SIP, oriundo do Processo Administrativo 

N°006/2023, mantendo-se ainda a data de abertura do certame, no mesmo dia e 

hora, já registrado nesse instrumento convocatória. 

 

Santa Izabel do Pará, 21 de março de 2023 

 

ITAMARA PEREIRA AMINTAS  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
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