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RETIFICAÇÃO EDITAL PP 06/2020 

Ficam excluídas as alíneas “e” e “f”  do item 11.4, que passa a ter o seguinte 

texto: 

 

11.4 Qualificação Técnica  

 

A empresa contratada deverá comprovar qualificação técnica para a execução 

dos serviços através do atendimento dos itens que seguem: 

a. Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

da empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), através de certidão de registro de pessoa 

jurídica, dentro da validade, com habilitação no ramo de engenharia, compatível 

com o objeto deste projeto, em atendimento a Resolução CONFEA nº 413 de 

20/06/1997. 

  

b. Comprovação de aptidão da contratada (empresa) para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 

desta licitação, através de certidão(ões) e/ou atestado(s), fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, na forma estabelecida no inciso II e §§ 2º e 

3º do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/ 1993, limitada esta exigência a parcela de 

maior relevância: 

- Manutenção e conservação de áreas verdes em logradouros e vias 

públicas. 

 

c. Comprovação do licitante de possuir, na data prevista da licitação, Engenheiro  

Agrônomo (CBO 2221-10) ou Engenheiro Florestal (CBO 2221-20) devidamente 

reconhecido pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, 

detentor CAT – Certidão de Acervo Técnico expedido pelo CREA, que comprove 

ter o profissional, executado para órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, 

para empresa privada, serviços de característica técnicas iguais ou similares à do 

objeto da presente licitação, limitada esta exigência exclusivamente às parcelas 

de maior relevância: 
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- Manutenção e conservação de áreas verdes em logradouros e vias 

públicas. 

  

d. Comprovação no ato da homologação, de possuir a LPU – Licença de Porte e 

Uso de moto-serra expedido pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis, relativo aos equipamentos Moto-serra e Moto-

poda em atendimento à Portaria 149 de 30 de dezembro de 1992 do IBAMA. 
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