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DECIMA REGIÃO DA POLICIA MILITAR 

       QUADRAGÉSIMO SEXTO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR 

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 01/2013 

 

Modalidade: Concorrência Nº 001/2013 

 

Tipo: MENOR PREÇO 

 

Regime de Execução: Empreitada por preço Global. 

 

Processo de Compra nº: 07/2013 

 

O Ordenador de despesas do Quadragésimo Sexto Batalhão da Polícia Militar de Minas 

Gerais, no uso de suas atribuições legais, PROMOVE A RETIFICAÇÂO dos itens indicados 

no Edital 01/2013 de CONCORRÊNCIA, conforme apresentado a seguir: 

 

NO ÍTEM 4.2.3 

ONDE SE LÊ: “4.2.3 Documento H-3  

4.2.3.1 Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) no CREA, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 

específica(s) para a obra referido no(s) Atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) 

indicado(s) para ser(em) o(s) responsável(is) técnico(s) da obra, executou(aram) ou 

fiscalizou(aram) obras que sejam compatíveis com o objeto deste Edital e que contenham os 

seguintes serviços: 

Construção de Edificações de prédio que contenha a dimensão do projeto estrutural; 

Quantitativo em armação de aço; 

Volume de concreto estrutural; 

4.2.3.2 Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA; 

4.2.3.3 Registro ou inscrição do responsável técnico da empresa na entidade profissional 

competente. 

4.2.3.4 Comprovação da licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, o(s) 

profissional(is) de nível superior detentor(es) de atestado(s) técnico(s) referido(s) no subitem 

4.2.3.1.” 

 

LEIA-SE: “4.2.3 Documento H-3  

4.2.3.1 Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) no CREA, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 

específica(s) para a obra referido no(s) Atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) 

indicado(s) para ser(em) o(s) responsável(is) técnico(s) da obra, executou(aram) ou 

fiscalizou(aram) obras que sejam compatíveis com o objeto deste Edital e que contenham os 

seguintes serviços: 

Construção de Edificações de prédio que sejam compatíveis com as 

especificações do projeto estrutural; 

Armação de aço; 
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Concreto estrutural; 

 

4.2.3.2 Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA; 

4.2.3.3 Registro ou inscrição do responsável técnico da empresa na entidade profissional 

competente. 

4.2.3.4 Comprovação da licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, o(s) 

profissional(is) de nível superior detentor(es) de atestado(s) técnico(s) referido(s) no subitem 

4.2.3.1.” 

 

 

NO ITEM 4.2.4 

ONDE SE LÊ: “4.2.4 Documento H-4 

Comprovação de aptidão de desempenho técnico da empresa, por meio de atestados 

ou certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, 

assegurando ter a mesma executado as quantidades mínimas dos seguintes serviços de 

construção de edificação de prédio que sejam compatíveis com o objeto deste Edital e que 

contenha a dimensão, o volume de concreto e o quantitativo de aço do projeto estrutural: 

1 Construção de Edificação de prédio que contenha a dimensão 

do projeto estrutural 
m² 2.370 

2 Quantitativo em armação de aço kg 23.345 

3 Volume de concreto estrutural m³ 213 

 

4.2.4.1 Não se admitirá o somatório de atestados ou certidões para atender as quantidades 

mínimas exigidas em cada item acima especificado. 

4.2.4.2 Nos serviços e quantidades constantes dos atestados ou certidões fornecidas, deverá 

ser usado destacador para melhor visualização quando da análise correspondente à “1ª FASE / 

HABILITAÇÃO”.” 

 

LEIA-SE:” 4.2.4 Documento H-4 

Comprovação de aptidão de desempenho técnico da empresa, por meio de atestados 

ou certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, 

assegurando ter a mesma executado as quantidades mínimas dos seguintes serviços de 

construção de edificação de prédio que sejam compatíveis com o objeto deste Edital e que 

contenha as especificações, o volume de concreto e o quantitativo de aço compatíveis com o 

projeto estrutural especificados a seguir: 

1 Construção de Edificação de prédio que seja compatível com o 

projeto estrutural e com o objeto do Edital 
m² 1186 

2 Quantitativo em armação de aço kg 11673 

3 Volume de concreto estrutural m³ 107 

4 Execução de rede elétrica compatível com o projeto elétrico e com o objeto do Edital 
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4.2.4.1 Será admitido o somatório de atestados ou certidões para atender as quantidades 

mínimas exigidas em cada item acima especificado, desde que de serviços de construção de 

edificações que sejam similares e compatíveis com o Objeto do Edital. 

4.2.4.2 Nos serviços e quantidades constantes dos atestados ou certidões fornecidas, 

deverá ser usado destacador para melhor visualização quando da análise correspondente à “1ª 

FASE / HABILITAÇÃO”. 

 

 

DATA DA HABILITAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:  

 

 Para atender as exigências do § 4º do Art. 21 da Lei 8.666/93, fica designada nova data 

para habilitação e abertura das propostas  das empresas interessadas que será no no dia 11 de 

julho de 2013, às 09 horas, devendo ser desconsiderada a data de 25 de julho de 2013 que 

havia sido originalmente designada no Edital CO. 01/2013 do 46º BPM. 

 

Justificativa da retificação: Trata-se de retificação do Edital de Referência, para adequar às 

súmulas e acórdãos do Tribunal de Contas da União quanto às exigências de quantitativo 

mínimos para Comprovação de aptidão de desempenho técnico da empresa interessada 

através de Atestados e certidões. Sendo assim a presente retificação se dá para os devidos 

ajustes e consequentemente abrindo novos prazos para habilitação e aberturas de propostas. 

Fica prevalecendo todos os demais aspectos do edital de referência.  

 

 

 

 

Leandro Cristiano Silva, 2º Ten PM 

Presidente da CPL do 46º BPM 


