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1º ERRATA AO EDITAL  

Pregão Eletronico 15/2022 

(PROCESSO N. 831803/2022) 

 

 

O Município de Várzea Grande, por intermedio do Pregoeiro Oficial designado pela 

Portaria n. 254/2022, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos 

interessados as correções promovidas ao edital N.15/2022 , em decorrência da solicitação 

recebia pelo setor Sup. de Compras/SAD-VG, através da C.I. Nº134SUP.COMP/2022.  

Neste sentido, em conformidade com a lei n.10.520, de 17 de Julho de 2002, Decreto 

Municipais N.09/2010 e suas alterações e Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, 

LC 147/2014, Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas 

alterações, resolve promover as seguintes CORREÇÕES: 

NO EDITAL ONDE SE LÊ: 

10.5.1. Para todos os Itens 

10.5.1.1. A licitante deverá apresentar o atestado de Capacidade Técnica fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado que a comprove a aptidão para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível, em características com o 

objeto da licitação. Não serão aceitos atestados emitidos pela própria licitante.  

10.5.1.2. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser 

apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante. 

10.5.1.3. A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentação 

solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal. 

10.5.2. Somente para os itens 21, 22. 

10.5.2.1. Apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) ou Conselho Profissional competente, da 

região da sede da empresa.  

10.5.2.2. Comprovação de o licitante possuir na data prevista para a entrega da proposta, 

profissional detentor certidão de acervo técnico para execução de serviço de 

características semelhantes ao objeto contratado, sendo que para os serviços de 

montagem de palco profissional engenheiro civil, e para serviços de locação de 

grupo gerador engenheiro eletricista.  
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10.5.2.3.  A comprovação do vínculo empregatício do (s) profissional (is) deverá ser realizada 

mediante: 

10.5.2.3.1. Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) 

que demonstrem a identificação do profissional; 

10.5.2.3.2. Será admitida à comprovação do vínculo profissional por meio de contrato 

de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil 

comum. 

10.5.2.3.3. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação 

será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou 

Conselho Profissional competente, devidamente atualizada. 

10.5.2.4. Declaração de que a empresa proponente possui todos os equipamentos 

necessários à realização dos serviços contratados. 

10.5.3. Para os itens 23, 24 28, 32. 

10.5.3.1. Apresentar atestado de capacidade técnica em original ou cópia autenticada 

em cartório, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome 

e a favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de 

atividade pertinente e compatível, em características com o objeto da licitação. 

Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá 

obrigatoriamente ser apresentado com firma reconhecida em cartório. 

10.5.3.2. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser 

apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante: 

a) A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da 

documentação solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código 

Penal. 

b) É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior de promover diligências, 

conforme disposto no art. 43, § 3º, Lei nº. 8.666/93. 

10.5.3.3. Apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) ou Conselho Profissional competente, da 

região da sede da empresa.  

10.5.3.4. Comprovação de o licitante possuir na data prevista para a entrega da proposta, 

profissional detentor de certidão de acervo técnico para execução de serviço de 

características semelhantes ao objeto contratado, sendo engenheiro civil. 

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a MP 2200-2/2001

Hash do documento: tpulJl24QQ7HI6ufHGO8gRXeB0RGbz11g5Ax5njoJPg=
                       2 / 6

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200-2.htm


  

PROC. ADM. Nº. 831803/2022                                      PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2022 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br/pregaovg@hotmail.com Avenida Castelo Branco, Paço 

Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700 Fone: (65) 3688-8000  3 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

10.5.3.5. A comprovação do vínculo empregatício do (s) profissional (is) deverá ser 

realizada mediante: 

a) Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) 

que demonstrem a identificação do profissional; 

b) Será admitida à comprovação do vínculo profissional por meio de contrato 

de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil 

comum. 

a) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita 

através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional 

competente, devidamente atualizada. 

LEIA SE: 

10.5.1. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO 

10.5.1.1. Para todos os Itens 

10.5.1.2. A licitante deverá apresentar o atestado de Capacidade Técnica fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado que a comprove a aptidão 

para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em 

características com o objeto da licitação. Não serão aceitos atestados 

emitidos pela própria licitante.  

10.5.1.3. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão 

ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da 

licitante. 

10.5.1.4. A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da 

documentação solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código 

Penal. 

10.5.1.5. Somente para os itens 2. 

10.5.1.6. Apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou Conselho Profissional 

competente, da região da sede da empresa.  

10.5.1.7. A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional (is) deverá ser 

realizada mediante: 

10.5.1.8. Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) 

que demonstrem a identificação do profissional; 
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10.5.1.9. Será admitida à comprovação do vínculo profissional por meio de contrato 

de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil 

comum. 

10.5.1.10. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal 

comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão 

do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada. 

10.5.1.11. Declaração de que a empresa proponente possui todos os equipamentos 

necessários à realização dos serviços contratados. 

10.5.1.12. Para os itens 3, 4, 5, 6. 

10.5.1.13. Apresentar atestado de capacidade técnica em original ou cópia 

autenticada em cartório, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em nome e a favor da empresa licitante, que comprove a aptidão 

para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características 

com o objeto da licitação. Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica 

de direito privado, deverá obrigatoriamente ser apresentado com firma 

reconhecida em cartório. 

10.5.1.14. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão 

ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da 

licitante: 

10.5.1.15. A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da 

documentação solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal. 

10.5.1.16. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior de promover diligências, 

conforme disposto no art. 43, § 3º, Lei nº. 8.666/93. 

10.5.1.17. Apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou Conselho Profissional 

competente, da região da sede da empresa.  

10.5.1.18.  Comprovação de o licitante possuir na data prevista para a entrega da 

proposta, profissional detentor de certidão de acervo técnico para execução 

de serviço de características semelhantes ao objeto contratado, sendo 

engenheiro civil. 

10.5.1.19. A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional (is) deverá ser 

realizada mediante: 

10.5.1.20. Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados 

(FRE) que demonstrem a identificação do profissional; 

10.5.1.21. Será admitida à comprovação do vínculo profissional por meio de contrato 

de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. 
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10.5.1.22. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal 

comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do 

CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada 

➢ Ratificam-se os demais itens e cláusulas do Edital. 

➢ Tendo em vista que as alterações acima não afetarão na formulação das propostas por 

parte dos licitantes, o prazo para abertura será fica INALTERADO. 

 

Várzea Grande-MT, 22 de setembro de 2022. 

 

Carlino Agostinho 

Pregoeiro 

254/2022 
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