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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2019 
OBJETO: Contratação da execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias 
composto por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de 
aproximação, emboque e desemboque, túnel de desvio e comporta basculante.  
O Município de Francisco Beltrão-PR, torna público que o edital fica rerratificado da 
seguinte forma: 
 
1 – No item 9. HABILITAÇÃO PRELIMINAR – ENVELOPE Nº 1, 

No subitem 9.3.3 – Quanto a habilitação Técnica: 
ONDE SE LÊ: 
 

9.3.3 Quanto à Qualificação Técnica:  
 
a)  Prova de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 
 
b)  Declaração de recebimento de documentos (Modelo nº 02);  
 
c)  Atestado de Visita (Modelo nº 03) expedido pelo licitador. A proponente, por meio 

de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao 
local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação 
necessária para o preparo de sua proposta.  

 
c.1) A visita ao local deverá ser agendada pelos telefones (46) 3520-2233 e (46) 3520-

2152, com os servidores Dalcy Salvati, Camila Cancelier, Heloisa Bortot e/ou 
Rosecley Padilha. 

 
c.2) A data limite para a realização da visita técnica é 18 de abril de 2019;  
 
d)   Atestado(s) e/ou Declaração(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome 

da empresa licitante, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitadas no item 3.2, não 
se admitindo atestado(s) de fiscalização da execução de obras/serviços, em 
quantidade igual ou superior conforme definido a seguir: 

 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXTENSÃO MÍNIMA * ÁREA MÍNIMA * 

Execução de Túnel** 550 metros 37,31m² 

 
d.1) Ainda, o(s) Atestado(s) e/ou Declaração(ões) deverá(ão) atender a quantidade 

mínima dos serviços individuais abaixo descritos: 
 

Itens a serem comprovados Exigências técnicas * Unidade * 

Escavação subterrânea, carga e transporte de 
rocha**** 

40.000,00 m³ 

Execução de concreto projetado com fibras de 
aço*** 

100,00 m³ 

Execução de tratamento para túnel com uso de 
tirantes**** 

350,00 m 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br
mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br -  Telefone: (46) 3520-2103                                Página 2 
 

Execução de tirantes de ancoragem para 
contenção de aterro*** 

2.400,00 kg 

Execução e montagem de comportas com 
acionamento hidráulico** 

20,00 m² 

Escavação em material de 3ª categoria sob 
lâmina d’água, inclusive pré-fissuramento*** 

31.000,00 m³ 

 
Nota 1: * As quantidades elencadas representam o limite de até 50% das previstas em projeto; 
Nota 2: ** É vedado o somatório de atestados para esses itens para fins de comprovação da capacidade 
operacional da empresa; 
Nota 3: *** É admitido o somatório de atestados para esses itens para fins de comprovação da capacidade 
operacional da empresa; 
Nota 4: **** É admitido o somatório de, no máximo, 2 (dois) atestados para esses itens para fins de 
comprovação da capacidade operacional da empresa. 

 
e)  Declaração de Responsabilidade Técnica, indicando os responsáveis técnicos 

pela execução da obra (Modelo n° 04 e Modelo nº 05 para Engenheiro de 
Segurança do Trabalho) até o seu recebimento definitivo pelo licitador, dos 
seguintes profissionais:  

 
e.1)  Engenheiro Civil - Coordenador Geral;  
e.2)  Engenheiro Civil;  
e.3)  Engenheiro mecânico;  
e.4)  Engenheiro Eletricista; 
e.5)  Engenheiro ou Cartógrafo;  
e.6)  Engenheiro de Minas;  
e.7)  Engenheiro Ambiental;  
e.8)  Engenheiro de Segurança do Trabalho; 
e.9)  Geólogo;  
e.10)  Topógrafo;  
e.11)   Blaster. 

 
OBS 1: Os responsáveis técnicos indicados não poderão ser substituídos sem expressa 
autorização do Contratante. 

 
OBS 2: É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável 
técnico por mais de uma proponente. 

 
f) Prova de registro dos profissionais técnicos indicados no subitem “e” acima, 

perante o CREA e/ou CAU, através de certidão do Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura – CREA e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo, ou outro órgão de classe que regulamenta a profissão. 

 
g)  Atestado(s) de capacidade técnico-profissional devidamente registrado(s) no 

CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram executados, ou registro em 
outros conselhos regionais de classe, no caso de existência de procedimento de 
acervamento no mesmo, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que a 
Equipe Técnica Chave da licitante tenha executado, para pessoa jurídica de direito 
público ou privado, obras/serviços de características técnicas similares às do 
objeto da presente licitação constantes do item 3.2 deste edital, e contendo as 
quantidades mínimas descritas a seguir:  

 
g.1) Engenheiro Civil – Coordenador Geral: 
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 

Execução de Túnel 554 metros 

 
g.2) Engenheiros Civis: 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 

Execução de tirantes de ancoragem para 
contenção de aterro 

2.490,00kg 

Execução de concreto Projetado com fibras 
de aço 

= 100,00m³ 

Execução de tratamento para túnel com o 
uso de tirantes 

350 metros de tirantes 

 
g.3) Engenheiro Mecânico: 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 

Execução de instalação de comportas 10m² 

 
g.4) Engenheiro Eletricista e/ou de Automação: 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 

Automação de comporta para operação 
através de sensores de níveis 

1 comporta 

 
OBS 1: Como a ART apresentará apenas o item de automação, será solicitada além da 
apresentação desta, o escopo do projeto relacionado, para comprovação da aplicação da 
automação. 
 

g.5) Engenheiro Cartógrafo: 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 

Levantamentos planialtimétricos cadastrais indiferente 

 
g.6) Engenheiro de Minas (execução do túnel): 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA SEÇÃO MÍNIMA 

Execução de Túnel 550 metros 37,31m² 

 
g.7) Engenheiro em Segurança do Trabalho: 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 

 Trabalho de acompanhamento de execução 
de obra que envolva detonação a fogo 

31.000,00m³ 

    
g.8) Geólogo: 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 

Controle Sismográfico 
Para acompanhamento de 10.000m³ de detonação 

em área urbana 

 
g.9) Blaster: 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 
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Escavação em material de 3ª categoria sob 
lâmina d'água 

31.000,00m³ 

 

OBS 2: Caso a CAT não apresente a descrição individual do quantitativo dos serviços 
acima elencados, deverá constar do Atestado/Declaração respectivo, sendo que ambos 
os documentos possuem apresentação obrigatória. 

 
h)  Comprovação de vínculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou 

contrato de prestação de serviços, entre o(s) responsável(is) técnico(s) pela 
execução da obra (acima indicados) e a proponente. Para dirigente ou sócio de 
empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da 
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social. 

 
i)  Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos a serem 

disponibilizados para a execução da obra, conforme Anexo V; 
     
i.1) Caso não conste a relação mínima listada pelo Município, a proponente deverá 

apresentar sua relação de veículos, máquinas e equipamentos conforme análise 
do projeto, constando o nome, nº do RG, assinatura do responsável legal da 
empresa e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável 
técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a 
execução, sob pena de inabilitação (Modelo nº 13);  

 
j)  Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos (Modelo n° 14), 

devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do subitem “i” 
ou “i.1”, constando nome, nº RG e assinatura do responsável legal pela empresa e 
nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico 
indicado.  

 
LEIA-SE: 
 

9.3.3 Quanto à Qualificação Técnica:  
 
a)  Prova de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 
 
b)  Declaração de recebimento de documentos (Modelo nº 02);  
 
c)  Atestado de Visita (Modelo nº 03) expedido pelo licitador. A proponente, por meio 

de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao 
local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação 
necessária para o preparo de sua proposta.  

 
c.1) A visita ao local deverá ser agendada pelos telefones (46) 3520-2233 e (46) 3520-

2152, com os servidores Dalcy Salvati, Camila Cancelier, Heloisa Bortot e/ou 
Rosecley Padilha. 

 

c.2) A data limite para a realização da visita técnica é 29 de abril de 2019; (alterada) 

 

d) Atestado(s) e/ou Declaração(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da 
empresa licitante, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de 
execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e 
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operacional equivalente ou superior às solicitadas no item 3.2, em quantidade igual 
ou superior conforme definido a seguir, não se admitindo atestado(s) de 
fiscalização da execução de obras/serviços: (alterado) 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXTENSÃO MÍNIMA * ÁREA MÍNIMA * 

Execução de Túnel** 550 metros 37,31m² 

 

d.1) Ainda, o(s) Atestado(s) e/ou Declaração(ões) deverá(ão) atender a quantidade 
mínima dos serviços individuais abaixo descritos: 

 

Itens a serem comprovados 
Exigências técnicas 

MÍNIMAS * (alterado) 
Unidade * 

Escavação subterrânea, carga e transporte de 
rocha**** 20.520,50(alterado) m³ 

Execução de concreto projetado com fibras de 
aço*** 

100,00 m³ 

Execução de tratamento para túnel com uso de 

tirantes*** (ALTERADO) 
350,00 m 

Execução de tirantes de ancoragem para 
contenção de aterro*** 

5% do total previsto em 

projeto (alterado) 
kg 

Execução e montagem de comportas com 
acionamento hidráulico** 

20,00 m² 

Escavação em material de 3ª categoria sob 
lâmina d’água *** (alterado) 

5% do total previsto em 

projeto (alterado) 
m³ 

 
Nota 1: * As quantidades elencadas representam o limite de até 50% das previstas em projeto; 
Nota 2: ** É vedado o somatório de atestados para esses itens para fins de comprovação da capacidade 
operacional da empresa; 
Nota 3: *** É admitido o somatório de atestados para esses itens para fins de comprovação da capacidade 
operacional da empresa; 
Nota 4: **** É admitido o somatório de, no máximo, 2 (dois) atestados para esses itens para fins de 
comprovação da capacidade operacional da empresa. 

 

e)  Declaração de Responsabilidade Técnica, indicando os responsáveis técnicos 
pela execução da obra e pela Segurança do Trabalho (Modelos n° 04 e nº 05) até 
o seu recebimento definitivo pelo licitador, dos seguintes profissionais: (alterado). 

 
e.1)  Engenheiro Civil - Coordenador Geral;  
e.2)  Engenheiro Civil;  
e.3)  Engenheiro mecânico;  
e.4)  Engenheiro Eletricista; 
e.5)  Engenheiro ou Cartógrafo;  
e.6)  Engenheiro de Minas;  
e.7)  Engenheiro Ambiental;  
e.8)  Engenheiro de Segurança do Trabalho; 
e.9)  Geólogo;  
e.10)        Topógrafo;  
e.11)         Blaster. 

 
OBS 1: Os responsáveis técnicos indicados não poderão ser substituídos sem expressa 
autorização do Contratante. 

 
OBS 2: É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável 
técnico por mais de uma proponente. 
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f) Prova de registro dos profissionais técnicos indicados no subitem “e” acima, 

perante o CREA e/ou CAU, através de certidão do Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura – CREA e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo, ou outro órgão de classe que regulamenta a profissão. 

 
g)  Atestado(s) de capacidade técnico-profissional devidamente registrado(s) no 

CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram executados, ou registro em 
outros conselhos regionais de classe, no caso de existência de procedimento de 
acervamento no mesmo, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que a 
Equipe Técnica Chave da licitante tenha executado, para pessoa jurídica de direito 
público ou privado, obras/serviços de características técnicas similares às do 
objeto da presente licitação constantes do item 3.2 deste edital, e contendo as 

quantidades mínimas descritas a seguir, exceto para o BLASTER, o qual 
deverá apresentar o processo de autorização para prestação de 
serviço de detonação aprovado pelo Exército Brasileiro 
(contendo no mínimo: requerimento, autorização e plano de 
fogo). No processo deverá constar o nome do Blaster 
responsável, bem como a especificação da categoria. O processo 
deverá estar completo para comprovar o tipo e volume das obras 
já executadas. Caso a autorização não apresente a dimensão da 
obra e sua finalidade de forma explícita, deverá ser apresentada 
acompanhada por declaração.(alterada) 

 

g.1) Engenheiro Civil – Coordenador Geral: 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 

Execução de Túnel 550 metros (alterada) 

 

g.2) Engenheiros Civis: 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 

Execução de tirantes de ancoragem para 
contenção de aterro 5% do total previsto em projeto (alterada) 

Execução de concreto Projetado com fibras 
de aço 

= 100,00m³ 

Execução de tratamento para túnel com o 
uso de tirantes 

350 metros de tirantes 

 

g.3) Engenheiro Mecânico: 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 

Execução de instalação de comportas 20m² (alterada) 

 

g.4) Engenheiro Eletricista e/ou de Automação: 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 

Automação de comporta para operação 
através de sensores de níveis 

1 comporta 
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OBS 1: Como a ART apresentará apenas o item de automação, será solicitada além da 
apresentação desta, o escopo do projeto relacionado, para comprovação da aplicação da 
automação. 
 

g.5) Engenheiro Cartógrafo: 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 

Levantamentos planialtimétricos cadastrais indiferente 

 

g.6) Engenheiro de Minas (execução do túnel): 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA SEÇÃO MÍNIMA 

Execução de Túnel 550 metros 37,31m² 

 

g.7) Engenheiro em Segurança do Trabalho: 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 

 Trabalho de acompanhamento de execução 
de obra que envolva detonação a fogo 

31.000,00m³ 

    

g.8) Geólogo: 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 

Controle Sismográfico 
Para acompanhamento de 10.000m³ de detonação 

em área urbana 

 

g.9) Blaster: 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA 

Escavação em material de 3ª categoria (alterado) 31.000,00m³ 

 

OBS 2: Caso a CAT não apresente a descrição individual do quantitativo dos serviços 
acima elencados, deverá constar do Atestado/Declaração respectivo, sendo que ambos 
os documentos possuem apresentação obrigatória. 
 

OBS 3: É admitido o somatório de até 3 (três) atestados para os itens: 
g.7, g.8 e g.9 para fins de comprovação da capacidade operacional dos 
responsáveis técnicos. (incluido). 

 

h)  Comprovação de vínculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou 
contrato de prestação de serviços, entre o(s) responsável(is) técnico(s) pela 
execução da obra (acima indicados) e a proponente. Para dirigente ou sócio de 
empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da 
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social. 

 
i) Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos a serem 

disponibilizados para a execução da obra, (modelo nº 13), contendo a relação 
mínima de equipamentos constante no Anexo V;(alterado). 

 
 i.1) A proponente deverá apresentar sua relação de veículos, máquinas e 

equipamentos conforme análise do projeto, constando o nome, nº do RG, 
assinatura do responsável legal da empresa e nome, número do registro no 
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CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado, com declaração 
expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação (na 
qual  deverão constar, no mínimo, os veículos, máquinas e equipamentos que 
constam no Anexo V); (alterado).   

 

j)  Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos (Modelo n° 14), 
devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do subitem “i” 
ou “i.1”, constando nome, nº RG e assinatura do responsável legal pela empresa e 
nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico 
indicado.  

 
2 – Na minuta do contrato – modelo 15 
      Na cláusula sexta 

No parágrafo segundo – Letra “i”, fica excluída a expressão “lâmina 
d’agua”.    
 

3 - Fica redesignada a data de 06 de maio de 2019, às 09:00 horas, para 

recebimento dos envelopes de habilitação e das propostas. 
 

4 -  Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no edital. 
 

Francisco Beltrão, 03 de abril de 2019. 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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