
 

Almirante Tamandaré 

Prefeitura da Cidade 

Comissão Especial de Licitação de Obras Públicas 
 

 

Rua Maurício Rosemann, nº 15 – Cachoeira - Fone: (41) 3699-8700 – CEP 83.504-440 

Almirante Tamandaré – Paraná                           

 

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

CONCORRENCIA PÚBLICA SRP Nº 008/2017 

Objeto: “Registro de preços para contratação futura e eventual de empresa 

especializada em construção civil para a execução simultânea, conforme demanda, de 

serviços de recuperação, reparos, conservação e manutenção preditiva, preventiva ou 

corretiva, ainda eventuais ampliações, adaptações ou melhorias nos próprios públicos 

do Município de Almirante Tamandaré, sendo próprios ou alugados, com fornecimento 

de material e mão de obra”. 

Valor: R$ 6.500.000,00 (Seis milhões e quinhentos mil reais). 

Leia-se no CAPUT do Edital: 

Integram o presente Edital os seguintes ANEXOS: 

ANEXO I -  Modelo de Carta-Proposta 
ANEXO II -  Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de 

Habilitação - Capacidade Operacional Financeira 

ANEXO III -  Modelo de Declaração de Cumprimento de Exigências Legais e 

Constitucionais 

ANEXO IV -  Modelo de Termo de Credenciamento 

ANEXO V - Modelo de Atestado de Visita 

ANEXO VI -  Modelo de Declaração de Condição de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

ANEXO VII -  Modelo de Indicação de Responsável Técnico 

ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços 

ANEXO IX -  Minuta do Contrato Administrativo 

ANEXO X - Minuta da Ordem de Serviço 

ANEXO XI - Relação de Próprios Públicos I 
ANEXO XII -  Tabela de Referência 

ANEXO XIII - Termo de Referência  

ANEXO XIV - Declaração de Comprovação de Vínculos Empregatícios 

e Contratuais da Equipe Técnica 
 

Leia-se no item 2.2. 

A expressão “execução simultânea’’ do item anterior significa a realização 
concomitante de, no mínimo, 3 (três) obras, executadas ao mesmo 
tempo, em que a empresa for classificada como vencedora.  

Leia-se no item 6.3.2. 

Qualquer que seja a modalidade de garantia de manutenção da proposta 
escolhida, o seu comprovante deverá ser protocolizado até as 16:00h do 
dia 07 de julho de 2017, junto ao Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Almirante Tamandaré, na Avenida Emílio Johnson, nº 360, a  
ser encaminhado à Secretaria Municipal da Fazenda para emissão da Guia 
de Recolhimento da Caução - GRC em nome da PROPONENTE. A GRC 
emitida pelo Setor Financeiro da Prefeitura será o documento que 
comprovará a garantia de manutenção da proposta, e deverá fazer parte 
do Envelope n.º 1. 
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Leia-se no item 7.2. 

A data da visita técnica será agendada conforme solicitação da 
PROPONENTE, pessoalmente ou pelo telefone (41) 3699-8735 das 8:00h 
as 12:00h e das 13:00h as 17:00h. A data limite para agendamento da 
Visita Técnica será 10 de julho de 2017 e a data limite para realização 
da visita técnica será 11 de julho de 2017. 

Leia-se no item 9.1. 

Os envelopes contendo os documentos de HABILITAÇÃO (Envelope nº 1) 
e a PROPOSTA (Envelope nº 2) deverão ser entregues e protocolados até 
às 17:00h (dezessete horas) do dia 13 de julho de 2017, para a 
Comissão Especial de Licitação e Obras Públicas no Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal, na Avenida Emílio Johnson, nº 360, Bairro Santa 
Terezinha, Município de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná. 

Leia-se no item 10.1. 

A Comissão Especial de Licitação de Obras Públicas procederá à abertura 
dos envelopes às 09:00h (nove horas) do dia 14 de julho de 2017, na 
Sala de Reunião do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, 
situada na Avenida Emílio Johnson, nº 360, Bairro Santa Terezinha, 
Município de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, na presença dos 
representantes e outros que comparecerem ao ato, observando o 
disciplinado no item 18. do Edital.  

Leia-se no item 19.2. 

O envelope deverá ser entregue fechado, indevassável, inviolado, 
rubricado na parte externa, contendo em sua parte externa e frontal os 
dizeres: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 008/2017 
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 14/07/2017 as 9:00h 

PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 

OBJETO: Registro de Preços para a contratação futura e eventual de 
empresa especializada em construção civil para a "execução simultânea", 
conforme demanda, de serviços de recuperação, reparos, conservação e 
manutenção preditiva, preventiva ou corretiva, ainda eventuais 
ampliações, adaptações ou melhorias nos próprios públicos do Município 
de Almirante Tamandaré, sendo próprios ou alugados, com fornecimento 
de material e mão de obra. 
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Leia-se no item 19.8.1. 

A documentação relativa à qualificação técnica deverá comprovar a 
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, de forma 
simultânea, e indicação do pessoal técnico disponível para a realização do 
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos (art. 30, II, Lei 
nº 8.666/93).  

a) Apresentação e comprovação da regularidade através da 
Certidão de Registro da Pessoa Jurídica da PROPONENTE junto 
ao CREA ou CAU, dentro de seu prazo de validade e com 
jurisdição na sua sede; 

b) Apresentação da Indicação do Responsável Técnico conforme 
Modelo (ANEXO VII); 

c) Apresentação da Declaração da Comprovação de Vínculos 
Empregatícios ou Contratuais da Equipe Técnica conforme 
Modelo (ANEXO XIV), contendo no mínimo, 1 (um) Engenheiro 
Civil ou Arquiteto; 1 (um) Engenheiro Eletricista; 1 (um) 
Engenheiro Civil ou Arquiteto contendo Especialização em 
Segurança do Trabalho ou 1(um) Técnico em Segurança do 
Trabalho, podendo os engenheiros ou arquitetos acumular 
titulações; 

d) Comprovação do registro profissional, através da apresentação 
das Certidões de Registro de Pessoa Física emitidas pelo CREA 
ou CAU de todos os profissionais definidos nos subitens "b" e 
"c"; 

e) Comprovação de que a empresa executou obras ou serviços 
de engenharia de características semelhantes às do objeto 
licitado, em um único contrato com no mínimo 1.000,00 m², 
através da apresentação da Certidão de Acervo Técnico (CAT) 
juntamente com o Atestado de Capacidade Técnica 
devidamente certificado pelo CREA ou pelo CAU, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da 
PROPONENTE; 

f) Comprovação de que o responsável técnico indicado pela 
PROPONENTE executou obras ou serviços de engenharia de 
características semelhantes às do objeto licitado, através da 
apresentação de, no mínimo, 3 (três) Certidões de Acervo 
Técnico (CAT) juntamente com os Atestados de Capacidade 
Técnica devidamente certificados pelo CREA ou pelo CAU, em 
caráter simultâneo, em contratos distintos, fornecidos por 
pessoa jurídica de direito publico ou privado; 

g) Comprovação de que a PROPONENTE visitou os locais para 
execução das obras e serviços através da apresentação do 
Atestado de Visita conforme Modelo (ANEXO V). 
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Leia-se no item 20.2. 

O envelope deverá ser entregue fechado, indevassável, inviolado, 
rubricado na parte externa, contendo em sua parte externa e frontal os 
dizeres: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 008/2017 
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 14/07/2017 as 9:00h 

PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 

OBJETO: Registro de Preços para a contratação futura e eventual de 
empresa especializada em construção civil para a "execução simultânea", 
conforme demanda, de serviços de recuperação, reparos, conservação e 
manutenção preditiva, preventiva ou corretiva, ainda eventuais 
ampliações, adaptações ou melhorias nos próprios públicos do Município 
de Almirante Tamandaré, sendo próprios ou alugados, com fornecimento 
de material e mão de obra. 

 

Fica incluído o Modelo de Declaração da Comprovação de Vínculos Empregatícios ou 

Contratuais da Equipe Técnica, conforme ANEXO XIV. 

 

Para que surtam os efeitos desejados, subscrevemo-nos. 

 

Almirante Tamandaré/PR, 02 de junho de 2017. 

 

GERONIMO TEIDER ROCHA 

Presidente da Comissão Especial de Licitação de Obras Públicas 

 

 



 

 PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE 

 

  

 

 ANEXO XIV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA COMPROVAÇÃO 

DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS OU 
CONTRATUAIS DA EQUIPE TÉCNICA 

À  
Comissão Especial de Licitação de Obras Públicas de Almirante Tamandaré 

Referência: Concorrência Pública SRP nº 008/2017 

OBJETO: Contratação futura e eventual de empresa especializada em construção civil 
para a execução simultânea, conforme demanda, de serviços de recuperação, reparos, 
conservação e manutenção preditiva, preventiva ou corretiva, ainda eventuais 
ampliações, adaptações ou melhorias nos próprios públicos do Município de Almirante 
Tamandaré, sendo próprios ou alugados, com fornecimento de material e mão de obra. 

A Empresa _____________________________________________ com sede na Cidade 
de _____________________, na Rua _______________________________, nº______,  
CEP __________, telefone (  ) _____________, e-mail ________________________,   
com  CNPJ/MF__________________________________________, através de seu 
representante legal, DECLARA para os devidos fins que comprovará, caso seja 
vencedora do certame e na ocasião da assinatura do contrato, a comprovação de 
vínculos empregatícios ou contratuais da equipe técnica. 

 

Almirante Tamandaré/PR, ____ de ___________ de 2017. 

 assinatura assinatura  
 
 REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 NOME NOME 
 CPF CPF 
 RG RG  
  número do registro profissional 
 
 
 
  




