ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
CNPJ: 00.001.636/0001-58
JUSTIFICATIVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.3.1 Certidão do Conselho Regional de Engenharia Agronomia e Arquitetura –
CREA/CAU, da empresa participante, com jurisdição sobre a sede da licitante, dentro
do prazo de validade;
11.3.2 Certidão de registro ou inscrição junto ao CREA/CAU, do responsável técnico da
empresa licitante;
11.3.4 Declaração de Visita Técnica conforme o Anexo V do presente edital, caso a
empresa não optou em fazer a visita técnica ao local da realização da obra, a mesma
deverá apresentar declaração com firma reconhecida, assinada pelo sócio proprietário
e responsável técnico, declarando ter capacidade e habilidade no objeto licitado,
dispensando a visita ao local, bem como, que se responsabiliza pela execução total da
obra mesmo sem conhecimento do local;
11.3.5 Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante a apresentação de
Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida junto ao CREA/CAU, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificadas, em nome da
empresa licitante, comprovando a execução de serviços de engenharia de
características semelhantes ao objeto desta licitação;
a) Caso o profissional não faça parte do quadro técnico da empresa na data de abertura
do certame, sua CAT com Atestado somente será aceita para comprovação da
capacidade técnico-operacional da empresa se o profissional der anuência para
utilização do documento através de declaração, devidamente assinado com firma
reconhecida em cartório.
11.3.6 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante a apresentação de
Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida junto ao CREA/CAU, nos termos da
legislação aplicável, em nome do profissional técnico indicado pela empresa licitante,
como responsável pelos trabalhos a serem executados, que demonstre possuir
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, por execução de obras/serviços de
características semelhantes ao objeto desta licitação a) As parcelas de maior relevância
mencionadas nos itens 11.3.5 e 11.3.6 são aquelas constantes da Planilha de Itens de
Maior Relevância a seguir descritos:
DESCRIÇÃO DO ITEM
Execução de calçadas em concreto
Execução de alambrado
Locação de obra
Execução de piso Inter travado

QUANTIDADES
MINIMAS
16,34 m3
122,85 m2
1.005,45 m2
172,20 m2

UNIDADE
M3
M2
M2
M2

d) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,
ambas serão automaticamente inabilitadas;
11.3.8 A proponente deverá apresentar Declaração de Responsabilidades de que
manterá o profissional indicado como responsável técnico, com a devida anuência do
mesmo, na direção e execução dos trabalhos no local da obra/serviços até a sua inteira
conclusão, nos termos do inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº 8.666/93.
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11.3.9 O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da
capacitação técnico-profissional de que trata este item deverão participar da
obra/serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional (ais) de
experiência equivalente ou superior, somente em caso de força maior e mediante prévia
concordância pela administração, nos termos do § 10º art. 30 da lei nº8.666/93.
11.3.10 Deve ser apresentado ART ou RRT do responsável pela elaboração da
Composição da Planilha Orçamentária.
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