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AVISO DE ESCLARECIMENTO 
TOMADA DE PREÇO 001/2020 

PROCESSO 2019044026 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, SONDAGENS A 
PERCUSSÃO (SPT) E ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL – FUNDAÇÃO E 
SUPERESTRUTURA. 
 

 O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO CREA-MT, por meio da sua Comissão de Licitação, conforme Portaria nº 069/2019, em 
cumprimento às Leis Federais nº 8.666/93, e demais normas complementares, VEM ESCLARECER 
SOBRE A HABILITAÇÃO TÉCNICA DAS EMPRESAS E PROFISSIONAIS, para participar no referido 
certame.  
  
DA HABILITAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA. A empresa deverá apresentar: 

1. Certidão de registro ou inscrição cadastral junto ao CREA ou CAU de sua região/estado, em 
nome da licitante, em plena validade, devendo constar como responsável técnico da empresa 
no mínimo 1 (um) profissional Engenheiro com formação em Engenharia Civil ou Agrimensura, 
ou 1 (um) profissional formado em Arquitetura.  

2. Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa de direito público ou privado pela execução 
de qualquer um dos serviços objeto deste certame (realização de serviços topográficos, 
Sondagem a percussão ou Elaboração de Projetos estruturais), devidamente reconhecido no 
CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnica – CAT, em nome de 
profissional de nível superior, devidamente habilitado, integrante do quadro profissional da 
empresa.  

3. Indicação da Equipe técnica devidamente habilitada, com seus registros profissionais em plena 
Validade, detentores de Acervo técnico pela execução dos serviços que serão responsáveis.  
a) O licitante poderá indicar quantos profissionais forem necessários para atender à exigência 

técnica neste certame, sendo permitido e aceito que indique um profissional para cada 
serviço que concorrerá, desde que o profissional seja detentor de Certidão de Acervo 
Técnico – CAT pela execução serviço.  

4. Declaração formal, emitida pela empresa, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento 
das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, assumindo total 
responsabilidade por este fato, e que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que 
ensejem avenças técnicas ou financeiras com o CREA-MT, conforme modelo de declaração 
constante dos anexos do edital.  
 
 

DA HABILITAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE PROFISSIONAL QUE SERÁ RESPONSÁVEL TÉCNICA 
PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. A empresa deverá apresentar a seguinte documentação da 
equipe técnica indicada:  

1. Certidão de Registro Profissional emitido pelo CREA ou CAU em plena validade.  
2. Certidão de Acervo técnico – CAT, do profissional, emitido pelo CREA ou CAU, que comprove 

que o profissional membro da equipe técnica já executou serviços compatíveis com o objeto 
que será responsável técnico.  
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3. Comprovação do vínculo do profissional com a empresa/licitante, através da apresentação de 
um dos seguintes documentos:  
a) Contrato social da empresa (em caso de sócio); 
b) Registro profissional na CLT, quando for colaborador; 
c) Contrato de prestação de serviços; ou  
d) Declaração firmada entre o profissional e licitante para prestação de serviços em caso de o 

licitante vencer este certame, devidamente autenticado.  
 
 

Os licitantes que desejarem concorrer neste certame deverão atender a toda HABILITAÇÃO 
solicitada no item 7 do edital, e apresentar toda a documentação dentro do envelope 01 
(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) exceto aqueles que sejam possíveis obter através do SICAF (que 
estejam em plena validade).  

Qualquer dúvida ou esclarecimento deverá ser encaminhado ao CREA-MT até dois dias úteis 
anteriores a abertura da sessão pública deste Certame, protocoladas na sede do CREA-MT, ou através 
do e-mail licitacao@crea-mt.org.br.  
 
 

Cuiabá/MT, 02 de março de 2020. 
 
 
 

 
ELIAS FRANCISCO DE ASSIS  

PRESIDENTE CPL 
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