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                     ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020. 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE/PRÉ-ESCOLA 0018531 - PAC 2 - AGROVILA BELAVISTA, KM 
221,RUA FREI RAINEIRO, PROJETO 2 CONVENCIONAL 

 
 

A Prefeitura Municipal de Placas, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA ao Edital da 
Tomada de Preços nº. 001/2020:  
ERRATA 1- Qualificação técnica 
onde está: 
“3.1.3- Qualificação técnica 
a) Certidão de Registro e Quitação, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), de sua respectiva região com validade à data de 
apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso de licitantes domiciliados em outros Estados, a 
Certidão da respectiva região de origem deverá conter o visto do CREA/PA. 
a.1)O licitante deverá apresentar, em seu quadro técnico permanente, devidamente comprovado pela Certidão exigida no item 3.1.3, “a”, pelo menos 01 (um) 
Engenheiro civil, demonstrando, ainda, a existência de vínculo obrigacional ou trabalhista entre a empresa licitante e o seu contratado, excetuando-se o caso 
do responsável ser sócio da empresa. 
b) apresentar Certidão de Acervo Técnico com Atestado, com a finalidade de demonstrar a aptidão para o desempenho das atividades relacionada ao objeto 
da licitação. 
c) Declaração formal de que o licitante possui, em seu quadro funcional, profissionais com formação e experiência compatíveis com o grau de dificuldade dos 
serviços; 
d) Declaração, fornecida pela PMP, na forma do item 16, deste Edital, de que o licitante vistoriou os locais de execução dos serviços, objeto desta licitação, e 
tomou conhecimento de todas as condições locais para o cumprimento das obrigações ou declaração que tem conhecimento das condições do local para 
execução da obra. 
e) Declaração do Licitante de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, nem de seus sócios ou diretores, de acordo com o modelo constante no 
Anexo III e sob as penalidades cabíveis, e também o compromisso de declara a superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público, 
conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei 8.666/93. 
f) Declaração do cumprimento do disposto no Art. 7º, Inc XXXIII, da CF. (anexo V), assinada por representante (s) legal (is) da empresa. 
Leia-se: 
“3.1.3 – Qualificação técnica 
a) Certidão de Registro e Quitação, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), de sua respectiva região com validade à data de 
apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais, aplicação da alínea a aplica-se ao licitante e ao 
responsável técnico. 
a.1)O licitante deverá apresentar, em seu quadro técnico permanente profissionais de nível superior com capacidade técnica compatível com o objeto da 
licitação, e que possua capacidade técnica para evitar risco no ambiente de trabalho, demonstrando, ainda, a existência de vínculo obrigacional ou trabalhista 
entre a empresa licitante e o seu contratado, excetuando-se o caso do responsável ser sócio da empresa através do contrato social, com comprovação que o 
profissional faz parte de seu quadro de responsável técnico através de certidão do conselho regional de engenharia e arquitetura e agronomia. 
b) apresentar Certidão de Acervo Técnico com Atestado do Responsável técnico indicado, com a finalidade de demonstrar a aptidão para o desempenho das 
atividades relacionada ao objeto da licitação, limitadas exclusivamente as parcelas de execução de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação 
indicados na planilha, quais sejam:7.1;7.2;7.5;9.1,9.2;9.3;10.1.1;10.1.3;11.1;11.2. 
c) Declaração formal de que o licitante possui, em seu quadro funcional, profissionais com formação e experiência compatíveis com o grau de dificuldade dos 
serviços com indicação do CPF e número de registro no conselho profissional da classe. 
d) Declaração, fornecida pela PMP, na forma do item 16, deste Edital, de que o licitante vistoriou os locais de execução dos serviços, objeto desta licitação, e 
tomou conhecimento de todas as condições locais para o cumprimento das obrigações ou declaração que tem conhecimento das condições do local para 
execução da obra. 
e) Declaração do Licitante de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, nem de seus sócios ou diretores, de acordo com o modelo constante no 
Anexo III e sob as penalidades cabíveis, e também o compromisso de declara a superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público, 
conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei 8.666/93. 
f) Declaração do cumprimento do disposto no Art. 7º, Inc. XXXIII, da CF. (anexo V), assinada por representante (s) legal (is) da empresa. 
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ERRATA 02-  PROPOSTA 6.7  
Onde está: 
6.7 - A proposta deverá conter, além de outras informações de livre disposição: 
a) Designação do número desta licitação; 
b) Planilha de Custos, com os preços, unitário e global, para os serviços pretendidos, em moeda corrente nacional. A fixação do preço global não exclui o 
pagamento das obras e serviços extraordinários, desde que necessários e autorizados pela PMP, tomando-se por base os menores preços unitários, 
constantes da planilha de quantidades e preços apresentada pelo licitante; 
c) Declaração de que nos preços apresentados estão incluídos todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, bem como os 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e; outras despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do 
objeto da licitação 
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de entrega da mesma; 
e) Declaração de que o licitante se compromete a apresentar todas as licenças e alvarás necessários para a execução da obra, inclusive licença ambiental, se 
necessário for; 
6.6 - A CPL recomenda às licitantes que, quando da elaboração de sua proposta, nela façam inserir o número da conta, da agência e do banco em que tenha 
conta corrente, número do CNPJ, endereço, telefone comercial, número de fac-símile, correio eletrônico (e-mail). A omissão desta recomendação não 
importará em desclassificação do licitante. 
Leia-se: 
6.7 - A proposta deverá conter, além de outras informações de livre disposição: 
a) Designação do número desta licitação; 
b) Planilha de Custos, com os preços, unitário e global, BDI, para os serviços pretendidos, em moeda corrente nacional. A fixação do preço global não exclui o 
pagamento das obras e serviços extraordinários, desde que necessários e autorizados pela PMP, tomando-se por base os menores preços unitários, 
constantes da planilha de quantidades e preços apresentada pelo licitante, deverá apresentar ainda, o cronograma físico financeiro. Devendo ser apresentado 
ainda dentro do envelope em mídia formado Excel. 
c) Declaração de que nos preços apresentados estão incluídos todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, bem como os 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e; outras despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do 
objeto da licitação, acompanhado da garantia de proposta equivalente ao limite estabelecido pela Lei de Licitações nº8.666/93, podendo ser realizado nos 
seguintes termos: Caução em dinheiro, na conta corrente Banco do Brasil Agência 130-9, conta corrente nº82162-4 de titularidade da Prefeitura de Placas, 
inscrita no CNPJ sob o nº01.611.858/0001-55, em até 24 horas antes da data marcada para abertura da licitação, apresentando o comprovante de 
transferência ou depósito junto com a documentação de credenciamento; Títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, deverá ser apresentado o comprovante de transferência de posse do título da dívida público junto com a 
documentação de credenciamento;  seguro-garantia, deverá apresentar a original o segunda via ou a cópia devidamente certificada da apólice do seguro junto 
com a documentação de credenciamento; fiança bancaria, deverá ser apresentado a carta de fiança junto com a documentação de credenciamento. 
c.1 Identificar na garantia de participação a que o certame se refere, para comprovação do valor exigido de participação. 
c.2 Declarar que a vigência da garantia de participação deverá ser de 60 (sessenta) dias a contar da data da licitação, se esta não constar na garantia 
apresentada. 
c.3 A devolução da garantia de participação para os licitantes será realizada logo após a data de assinatura do contrato, quando em dinheiro com atualização 
monetária. 
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de entrega da mesma; 
e) Declaração de que o licitante se compromete a apresentar todas as licenças e alvarás necessários para a execução da obra, inclusive licença ambiental, 
acompanhada de Licença de operação e certidão negativa de débitos ambiental do domicilio do licitante. 
6.6 - A CPL recomenda às licitantes que, quando da elaboração de sua proposta, nela façam inserir o número da conta, da agência e do banco em que tenha 
conta corrente, número do CNPJ, endereço, telefone comercial, número de fac-símile, correio eletrônico (e-mail). A omissão desta recomendação não 
importará em desclassificação do licitante. 
 

Por tratar-se de alteração que influência na formulação da Proposta a data da Licitação passa a ser 24/09/2020 as 10:00 os demais termos 
do edital permanecem inalterados. 

 
Placas – Pará,10  de Setembro de 2020. 

 
Shayane Nayara Farias Kostov 

Presidente CPL 
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