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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2018 
 

Pelo presente termo a Pregoeira oficial do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
– SAAE, comunica aos interessados a retificação do Edital do Pregão Presencial 
nº 04/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços com fornecimento de veículos pesados, motorista, 
combustível e manutenção para o Município de Ibiraçu, em resposta a 
fiscalização do Conselho Regional de Administração do Espirítio Santo – CRA-
ES,   
onde se lê: 
... 
5 Qualificação Técnica  
5.1 Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado que comprovem a prestação de serviços, pertinentes e compatível 
com o objeto da licitação.  
1.2 Os atestados devem ser emitidos em papel timbrado da entidade 
contratante, carimbado e assinado por seu representante legal, discriminando o 
teor da contratação e os dados da empresa contratada. 
1.3 Licença ambiental da empresa licitante para prestação dos serviços do 
lote 01 e 02. .... 
 
Leia-se:  
..... 
5 Qualificação Técnica  
5.1 Licença ambiental da empresa licitante para prestação dos serviços do lote 
01 e 02. 
 
5.2 Capacidade Técnica Operacional  
a) registro ou Inscrição da licitante no Conselho Regional de Administração 
Espírito Santo – CRA-ES;  
 

a.1) para fins de assinatura do contrato, caso a licitante vencedora seja 
sediada em local diverso do Espírito Santo, deverá apresentar a 
comprovação do registro secundário, efetuado no CRA-ES.  

 
b) apresentação de no mínimo um atestado de aptidão da empresa licitante para 
execução de serviços compatíveis com o objeto desta licitação em 
características, quantidades e prazo, que permita a avaliação da capacidade de 
atendimento, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
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devidamente registrado ou visado (o atestado) no Conselho Regional de 
Administração do Espírito Santo – CRA-ES, acompanhado da respectiva 
Certidão de Registro de Comprovação de Aptidão, dentro de seu prazo de 
validade. 
 

b.1) para fins de assinatura do contrato, caso a licitante vencedora seja 
sediada em local diverso do Espírito Santo, deverá apresentar o atestado 
registrado no CRA da sua Região e devidamente visado do CRA-ES.  

 
5.3 Capacidade Técnica Profissional  
 Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na condição de 
empregado ou prestador de serviço, um profissional Administrador na função de 
Responsável Técnico, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica na 
execução de serviços de características semelhantes ao objeto licitado, 
devidamente registrado ou visado no CRA-ES. 
 
5.3.1   O referido profissional poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou 
integrar o quadro permanente da empresa licitante, na condição de empregado 
ou de prestador de serviços, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua 
vinculação com a licitante, até a data da apresentação dos documentos de 
habilitação, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), 
contrato de prestação de serviços, ficha de registro de empregado ou contrato 
social, conforme o caso.  
 
5.3.2 O Profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da 
capacitação técnica operacional deverá participar da execução dos serviços, 
admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou 
superior desde que aprovada pela Administração e certificada pelo CRA-ES. 
....... 
 
Ibiraçu, 27 de agosto de 2018. 
 
 
Ágda Krist Cometti 
Pregoeira 


