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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS prestação de serviço de limpeza de terreno e remoção de 
resíduos, 02 (duas) vezes por ano, devendo inclusive providenciar a destinação final dos 
resíduos para aterro sanitário de João Pessoa/PB e apresentar documentação comprobatória, 
em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência. 
Assunto: Esclarecimentos 
 
Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento do 
edital, conforme item 3 do Edital: 
 
 
Esclarecimento 1:  
Licitante questiona “Visto que na realização dos serviços serão utilizadas máquinas e mão de 
obra, como também, que os serviços a serem realizados são considerados do ramo da 
engenharia civil (determinação CREA/CONFEA) e que para a execução dos mesmos as 
empresas alem de estarem regularizadas junto ao CREA/PB deverão elaborar a ART dos 
serviços, neste caso, as empresas participantes não deveriam comprovar ser do ramo de 
atividade exigida para os serviços (engenharia civil)?” 
 
“Por outro lado, se for do entendimento desta comissão que a empresa que executará os 
serviços não precisará elaborar a ART (Anotação de responsabilidade técnica) e em caso de 
fiscalização por parte da entidade competente (CREA) quem ficará responsável pela possível 
autuação?”  
 
Resposta: O entendimento está correto. As empresas participantes devem comprovar ser 
de ramo compatível com as exigências para os serviços objeto do certame. 
 
 
Para tanto, as exigências de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA passam a ser as seguintes: 
 
10.2.3 - Qualificação Técnica  
 
10.2.3.1 – Prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA), da jurisdição da sede da licitante. 
 
Obs.: Empresas consorciadas deverão apresentar o registro individual.  
 
NOTA: No caso do licitante vencedor ter a sua sede fora do Estado da Paraíba, deverá 
providenciar também, após assinatura do Contrato, o registro de inscrição no CREA/PB e 
cumprir demais formalidades que este órgão solicitar, sem as quais a PBGÁS não autorizará o 
CONTRATADO executar quaisquer serviços. 
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10.2.3.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidade e prazos, mediante apresentação de atestados de capacidade 
técnico-operacional que comprove a execução de serviços similares ao descrito no Anexo 2 – 
Termo de Referência deste Edital, com o nome da Empresa licitante como executora, 
devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), com 
Certidão de Acervo Técnico (CAT).  
 
10.2.3.3 - Comprovação de que tomou conhecimento de todas as condições para execução dos 
serviços, conforme descrito no item 6, mediante apresentação de “Declaração de Visita aos 
Locais dos Serviços” (ver modelo no Anexo F), datada e assinada por representante da 
PBGÁS.  

10.2.3.2.1 - O atestado de visita técnica poderá ser substituído por declaração do 
responsável técnico do licitante de que possui pleno conhecimento do local dos serviços 
e todas as informações necessárias para elaboração da proposta. 

 
 
Considerando a mudança acima indicada, o Edital será republicado com nova data de abertura 
para o certame. 
 
 
 
 
João Pessoa/PB, 01 de abril de 2015.                              
 
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


