
                              

ADENDO Nº 01

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº 20110003/METROFOR/CCC

OBJETO:  LICITAÇÃO  DO  TIPO  MENOR  PREÇO  PARA  AS  OBRAS  DE 
CONSTRUÇÃO  DAS  ESTAÇÕES  METROVIÁRIAS  DE  PADRE  CÍCERO  E 
JUSCELINO KUBITSCHEK, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.

A  COMPANHIA  CEARENSE  DE  TRANSPORTES  METROPOLITANOS  – 
METROFOR,  através da Comissão Central  de Concorrências – CCC, apresenta as 
alterações introduzidas no edital de Concorrência Pública em epígrafe:

1) No subitem 5.2.3 do edital, onde se lê:

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.2.3.1. Prova de inscrição ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional de 
Engenharia  Arquitetura  e  Agronomia  (CREA),  da  localidade  da  sede  da 
PROPONENTE.

5.2.3.2   Comprovação da capacidade técnico-operacional  da empresa licitante para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características  e  quantidades 
com o  objeto  desta  licitação,  a  ser  feita  por  intermédio de  Atestados  ou  Certidões 
fornecida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o 
nome da empresa concorrente na condição de “contratada”, devidamente registrados 
junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, cujas parcelas de 
maior relevância técnica e valor significativo tenham sido:     

a) Concreto armado – 1.141,00 m3 ;
b) Estrutura metálica – 74.451,50 kg;
c) Piso industrial – 1.100,00 m2;
d) Instalações elétricas;
e) Instalações hidrossanitárias.

5.2.3.2.1 Para efeito de comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa 
licitante, os serviços mencionados nas alíneas “a”,”b” e “c” deverão ter sido executados, 
integralmente, de  acordo com a grandeza especificada, admitindo-se, entretanto,  o 
atendimento das exigências o somatório de no máximo 03 (três) atestados para cada 
alínea.

5.2.3.3. Comprovação da PROPONENTE possuir como Responsável(is) Técnico(s) ou 
em  seu  quadro  permanente,  na  data  prevista  para  entrega  dos  documentos, 
profissional(is)  de  nível  superior,  reconhecido(s)  pelo  CREA,  detentor(es)  de 
CERTIDÃO  DE  ACERVO  TÉCNICO  que  comprove  a  execução  de  obras  de 
características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) 
de maior relevância técnica e valor significativo tenha(m) sido:



                              

a) Execução de uma estação metro ferroviária;

5.2.3.4.  No  caso  do  profissional  de  nível  superior  não  constar  da  relação  de 
responsáveis técnicos junto ao CREA, o acervo do profissional será aceito, desde que 
ele demonstre ser pertencente ao quadro permanente da empresa através de um dos 
seguintes documentos:
a)  Entende-se  para  fins  deste  Edital,  como pertencente  ao  quadro  permanente:  O 
empregado comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da “ficha ou livro 
de registro de empregados” ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS.

b)  Comprovação da participação societária,  no caso de sócio,  através de cópia do 
Contrato Social.   

5.2.3.5.  Quando  a  CERTIDÃO  DE  ACERVO  TÉCNICO  emitida  pelo  CREA  não 
explicitar  com  clareza  os  serviços  objeto  do  Acervo  Técnico,  esta  deverá  vir 
acompanhada do seu respectivo Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo 
CREA.

5.2.3.6. Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de 
Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria 
Técnica de Obras.

5.2.3.7. Declaração de visita ao local da obra emitido pela PROPONENTE, de que esta 
visitou o local onde serão executadas as obras, tomando conhecimento de todos os 
aspectos  que  possam  influir  direta  ou  indiretamente  na  execução  das  mesmas, 
conforme ANEXO G  –  MODELO  DE DECLARAÇÃO  DE VISITA  AO LOCAL DA 
OBRA.

Leia-se:

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.2.3.1.  Prova  de  inscrição  ou  registro  da  LICITANTE/PROPONENTE,  junto  ao 
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da 
sede da LICITANTE/PROPONENTE.

5.2.3.2. A Qualificação Técnica da LICITANTE/PROPONENTE será avaliada por meio 
da Capacitação Técnico-Profissional.

5.2.3.3.  A  LICITANTE/PROPONENTE  deverá  comprovar  Capacitação  Técnico-
Profissional:

5.2.3.3.1.  Comprovação  da  LICITANTE/PROPONENTE  possuir  como  Responsável 
Técnico  ou  em  seu  quadro  permanente,  na  data  prevista  para  entrega  dos 
documentos, profissional(is) de nível superior, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) 
de  CERTIDÃO  DE  ACERVO  TÉCNICO  que  comprove(m)  a  execução  de 



                              
obra(s)/serviço(s)  de  características  técnicas  similares  às  do  objeto  da  presente 
licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica e valor significativo tenha(m) 
sido:

a) Execução de estruturas metálicas;

b) Fornecimento e execução de armadura aço CA-50; e

c)  Fornecimento  e  execução  de  estruturas  em  concreto  com  Fck  igual  ou 
superior a 25 MPa.

d) Execução de fundação em estaca pré moldada e/ou em estaca hélice contínua 
e/ou estaca raiz, com diâmetro igual ou superior a 150,00 mm (cento e cinquenta 
milímetros)

5.2.3.3.2.  No  caso  do  profissional  de  nível  superior  não  constar  da  relação  de 
responsáveis técnicos junto ao CREA, o acervo do profissional será aceito, desde que 
ele demonstre ser pertencente ao quadro permanente da empresa através de um dos 
seguintes documentos:

a) O empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da “ficha ou 
livro de registro de empregado” ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 
CTPS.

b) O sócio,  comprovando-se a participação societária  através de cópia do Contrato 
social.

c) Qualquer das outras modalidades que demonstrem o vínculo empregatício.

5.2.3.3.3.  Quando  a  CERTIDÃO  DE  ACERVO  TÉCNICO  emitida  pelo  CREA  não 
explicitar  com  clareza  os  serviços  objeto  do  Acervo  Técnico,  esta  deverá  vir 
acompanhada do seu respectivo Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo 
CREA. 

5.2.3.3.4.  Deverão  constar,  preferencialmente,  das  CERTIDÕES  DE  ACERVO 
TÉCNICO ou dos ATESTADOS TÉCNICOS registrados no CREA, em destaque, os 
seguintes  dados:  data  de  início  e  término  da  obra,  local  de  execução,  nome  do 
contratante  e  da  CONTRATADA,  nome  dos  responsáveis  técnicos,  seus  títulos 
profissionais e números de registros no CREA, especificações técnicas da obra e os 
quantitativos executados.

5.2.3.3.5. Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de 
Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica 
de Obras.

5.2.3.4.  A  LICITANTE/PROPONENTE  deverá  comprovar  Capacitação  Técnico-
Operacional:



                              

5.2.3.4.1. Comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante para 
desempenho de atividade pertinente e compatível  em características,  com o objeto 
desta licitação, a ser feita por intermédio de Atestados ou Certidões fornecida(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa 
concorrente na condição de “contratada”, devidamente registrados junto ao Conselho 
Regional  de Engenharia,  Arquitetura e Agronomia,  cuja parcela de maior relevância 
técnica e valor significativo tenha sido:

a)  Execução  de estruturas  metálicas  com peso total  de,  no  mínimo,  135,00  t 
(cento e trinta e cinco toneladas);

b)  Fornecimento  e  execução  de  armadura  aço  CA-50  com  peso  total  de,  no 
mínimo, 110,00 t (cento e dez toneladas); e

c)  Fornecimento  e  execução  de  estruturas  em  concreto  com  Fck  igual  ou 
superior a 25 MPa com volume de, no mínimo, 850,00 m³ (oitocentos e cinquenta 
metros cúbicos).

d) Execução de fundação em estaca pré moldada e/ou em estaca hélice contínua 
e/ou estaca raiz, com diâmetro igual ou superior a 150,00 mm (cento e cinquenta 
milímetros)  com comprimento total  de,  no mínimo,  1.600 m (mil  e  seiscentos 
metros)

5.2.3.4.2. Para efeito de comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa 
licitante, os serviços mencionado nas alíneas “a”, “b” e “c” deverão ter sido executado, 
integralmente,  de  acordo  com a  grandeza especificada,  admitindo-se,  entretanto,  o 
atendimento  das  exigências  o  somatório  de  no  máximo  03  (três)  atestados,  para 
respectiva alínea. 

5.2.3.5.  Compromisso  de  participação  do  pessoal  técnico  qualificado,  no  qual  os 
profissionais indicados pela LICITANTE/PROPONENTE para fins de comprovação de 
Capacidade  Técnico-Profissional,  declarem  que  participarão,  permanentemente,  a 
serviço da mesma, da(s) obra(s)/serviço(s) objeto desta licitação, conforme modelo do 
ANEXO F – MODELO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO.

5.2.3.6. Declaração de visita ao local das obras/serviços emitido pela LICITANTE/
PROPONENTE,  de  que  esta,  através  de  engenheiro  devidamente  credenciado 
pela mesma, visitou o local onde serão executadas as obras/serviços, tomando 
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente 
na execução dos mesmos, conforme ANEXO G – MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
VISITA AO LOCAL.

Fortaleza, 27 de dezembro de 2011

A COMISSÃO


