
 
 
 
 
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA DE PORTOS 

Comissão Permanente de Licitação de Obras de Serviços de Engenharia 
 

ERRATA 1 AO EDITAL RDC PRESENCIAL SEP 02/2013 
 
Informamos abaixo alterações no Edital à epígrafe: 
 
a) Exclusão dos subitens 8.5.6.1 “c” e 8.5.7.1 “c” do Edital. 
 
Assim, pedimos considerar as seguintes redações para os itens em questão: 

“8.5.6 CAPACIDADE TÉCNICO–OPERACIONAL - DA EMPRESA: 

8.5.6.1 Atestados de capacidade técnica em nome da Licitante, acompanhados das 
Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA, comprovando ter executado, 
em qualquer tempo, serviços de fiscalização, ou assessoria técnica à fiscalização, ou 
obras com complexidade e características semelhantes ao objeto desta licitação, 
referentes aos seguintes serviços: 

a) Execução de estacas em concreto armado submerso, por meio de cravação de 
camisas tubulares metálicas, em quantidade ≥ a 1.700 m; 

b) Fabricação e montagem de peças em concreto armado pré-moldado e execução 
de concreto armado ´in loco´ em quantidade ≥ 2.900 m³. 

 

8.5.7 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

8.5.7.1 Comprovação do Licitante possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da 
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, 
devidamente registrado no CREA onde os serviços foram executados, fazendo-se 
acompanhar da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, emitidas pelo 
CREA, comprovando ter executado, em qualquer tempo, serviços de fiscalização, ou 
assessoria técnica à fiscalização, ou obras com complexidade e características 
semelhantes ao objeto desta licitação, referentes aos seguintes serviços: 

a) Execução de estacas em concreto armado submerso, por meio de cravação de 
camisas tubulares metálicas; 

b) Fabricação e montagem de peças em concreto armado pré-moldado e execução 
de concreto armado ´in loco´”. 

 

b) Na folha 2 e no subitem 3.1 do Edital, pedimos considerar o seguinte endereço de realização 
da sessão pública de abertura da licitação, a partir das 09:30h do dia 22/11/2013:  

“SCN, Quadra 04, Bloco B, Centro Empresarial VARIG, Pétala “D”, 6º Andar, Sala 602-A 
(auditório), CEP 70714-900, Brasília – DF”. 

 
Antônio Augusto de Lima 
Presidente  


