
                                 

  SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Departamento Regional no Estado do Pará 

 

__________________________________________________________________________________________ 

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém-Pa 
 

CONCORRÊNCIA Nº 21/0003 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de praia artificial da Unidade 
Operacional Sesc Altamira. 

ADENDO Nº I  
ERRATA 

 
 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
  
Segue as seguintes correções do edital da Concorrência em epígrafe. 
 
No item 6.3: 
 
Onde lê: 

 

“6.3.1. Certidão de Registro e de Regularidade da Licitante junto ao CREA ou CAU que comprove 
compatibilidade entre a atividade regular da empresa e de seus responsáveis técnicos e o objeto da  
licitação. Serão aceitas também as certidões do CREA/CAU que reunirem as informações requeridas 
da empresa e dos responsáveis técnicos. 

6.3.2. Prova de capacidade técnica constituído por, no mínimo, um atestado, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, para a qual a empresa tenha executado 
serviços similares ao objeto da licitação, compatíveis em qualidade e quantidade, comprovando ter 
executado. 

6.3.3. Atestado de Visita Técnica, conforme ANEXO III, ou Declaração de Renúncia de Vistoria e 
Compromisso, conforme ANEXO IV.” 
 
Leia-se: 
 
“6.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL:  

6.3.1.1. Certidão de Registro e de Regularidade da Licitante, como Pessoa Jurídica junto ao CREA ou 
CAU que comprove compatibilidade entre a atividade regular da empresa e o objeto da licitação. Serão 
aceitas também as certidões do CREA/CAU que reunirem as informações requeridas da empresa e dos 
responsáveis técnicos. 

a. No caso da licitante ter sede em outro Estado e, consequentemente, ser inscrita no 
CREA ou CAU de origem (e a licitante vier a ser declarada vencedora do certame), 
deverá (até a data da assinatura do respectivo instrumento de contrato), visar registro 
no CREA-PA, de acordo com o art. 58 da lei 5.194, de 24/12/1966, em consonância 
com a Resolução n.º 413, de junho de 1997, do CONFEA. 

6.3.1.2. Prova de capacidade técnica constituído por, no mínimo, um atestado, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, para a qual a empresa tenha executado 
obras de engenharia, compatíveis em qualidade e quantidade com características técnicas similares às 
do objeto da presente licitação, comprovando ter executado, no mínimo, os seguintes quantitativos 
solicitados:  

Item Descrição do Serviço Unidade Quantidade 
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1 Execução de sistemas estruturais: aço kg 7.211,58 

2 Execução de sistemas estruturais: concreto m³ 99,15 

3 Execução de piscina em concreto armado m² 569 m² 

 

6.3.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL:  

6.3.2.1. No mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome do responsável(is) 
técnico(s) de nível superior, legalmente habilitado(s) pelo CREA/CAU, que demonstre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, devidamente 
registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram realizados, acompanhado(s) da(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo conselho da região pertinente, relativo à 
execução de obras com, no mínimo, os seguintes quantitativos solicitados: 

Item Descrição do Serviço Unidade Quantidade 

1 Execução de sistemas estruturais: aço kg 7.211,58 

2 Execução de sistemas estruturais: concreto m² 99,15 

3 Execução de piscina em concreto armado m² 569m² 

 

6.3.2.2. Entende-se como profissional legalmente habilitado pelo CREA/CAU, àquele que possua o 
Atestado Técnico e CAT com atribuições para a execução dos serviços objeto da presente licitação 
devidamente comprovados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, após consulta ao mesmo. O Sesc poderá 
realizar diligência junto ao CREA/CAU para eventuais esclarecimentos. 

6.3.2.3. Para o atendimento dos documentos solicitados nos itens 6.3.1.2 e 6.3.2.1 não serão 
admitidos: 

a. Atestados de obras em andamento, informações a respeito de fiscalização, 
coordenação, supervisão, direção de obra ou qualquer outra designação; ou 

b. Atestados de incorporação ou obras em que o licitante foi o próprio cliente. 

6.3.2.4. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer 
ao corpo técnico da empresa licitante, na data de abertura da licitação, entendendo-se como tal, para 
fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; 
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com 
Declaração de Compromisso de Vinculação Contratual Futura, caso o licitante se sagre vencedor desta 
licitação. 

a. No decorrer da execução do serviço, os profissionais, de que trata este subitem 
poderão ser substituídos, por profissionais com qualificação equivalente ou 
superior ao exigido nos termos deste Edital, desde que a substituição seja 
aprovada pelo Sesc/DR/PA. 

6.3.2.5. A avaliação que instrui o julgamento consiste, inclusive, na análise do atestado, um a um, 
admitindo-se o somatório deles, constituindo realizações de obras e serviços semelhantes ao objeto 
desta licitação. 
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6.3.2.6. Além da semelhança em área construída e/ou aço de sistemas estruturais, atendem ao 
conceito a semelhança em características técnicas: obras que guardem, com o objeto da licitação, 
conformidades específicas, quanto à destinação de uso, às instalações especiais, às dificuldades 
construtivas e quanto ao padrão de acabamento das edificações.  

6.3.2.7. Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador, direta ou indireta de menores de 18 
(dezoito) anos, para a realização de qualquer trabalho, especialmente noturnos, perigosos ou 
insalubres, exceto na condição de aprendiz, nos termos do art. 7o, inciso XXXIII da Constituição 
Federal. 

6.3.2.8. Atestado de Visita Técnica, conforme ANEXO III, ou Declaração de Renúncia de Vistoria e 
Compromisso, conforme ANEXO IV. 

6.3.2.9. No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico 
todas serão inabilitadas..” 

 
Anexamos o Edital retificado. 

Em caso de dúvidas, colocamo-nos à disposição através do e-mail: cpl@pa.sesc.com.br. 

 

Belém-PA, 19 de julho de 2021 
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