
 

 

1º ERRATA DO EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022 

 
 

FABIANA ELBI RODRIGUES NUNES, Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação do Município de Altamira/Pa, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

o poder de dever corrigir erros formais, RETIFICA o erro de digitação no edital veiculado 

no site do Tribunal de Contas dos Municípios – Geo Obras e no Site do Portal da 

Transparência do Município de Altamira, em 02 de maio de 2022, o qual não foi incluído 

uma alínea, porém ela já consta inicialmente no termo de referência, no seguinte termo: 

 

ONDE SE LÊ: 
 

6.7.1. A Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de 

Atestados de capacidade técnica, nos termos da legislação aplicável, em nome da empresa 

e responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que 

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

6.7.1.1. Execução de edificação hospitalar com área mínima de 3500 m², e que contenha 

os seguintes serviços e características: 

a) Centro Cirúrgico, centro obstétrico , unidade de terapia intensiva neonatal (UTI), 

unidade de cuidados intermediários (UCI) com IT-MEDICO e pronto 

atendimento/emergência; unidade de radiologia; sistema de gases medicinais para 

alimentação de réguas de gases medicinais com no mínimo 90 pontos, fornecimento e 

instalação de usina de geração de oxigênio. 

b) Sistema de Ar condicionado em equipamento único ou conjugado e sistema de ar 

condicionado em centro cirúrgico com filtragem absoluta classificado como SALA 

LIMPA CLASSE 10000. 

c) Execução de fundação profunda em estaca tipo hélice continua com no mínimo 800 

m de fundação; portanto a empresa deve possuir em seu quadro técnico, engenheiro civil 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de 

responsabilidade técnica – ART, como comprovação de aptidão para desempenho de tais 

serviços específicos. 

d) Execução de estrutura em concreto armado com FCK mínimo de 30 Mpa com 

volume maior ou igual a 1.700 m³, em protensao portanto a empresa deve possuir em seu 

quadro técnico, engenheiro civil devidamente reconhecido pela entidade competente, 

detentor do atestado de responsabilidade técnica – ART, como comprovação de aptidão 

para desempenho de tais serviços específicos. 

e) Execução de piso em manta vinílica com área mínima de 350 m², portanto a 

empresa deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente 



 

 

reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica 

– ART ou RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços 

específicos. 

f) Execução de piso em porcelanato com área mínima de 3.300 m², portanto a empresa 

deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica – ART ou 

RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços específicos. 

g) Execução de forro em fibra mineral com área mínima de 3.000 m², portanto a 

empresa deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica 

– ART ou RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços 

específicos. 

h) Execução de pintura acrílica com área mínima de 11.000 m², portanto a empresa 

deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica – ART ou 

RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços específicos. 

i) Execução de fachada tipo cortina em pele de vidro com área mínima de 100 m², e 

fachada com revestimento em pastilha com area minima de 2900 m² .portanto a empresa 

deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica – ART ou 

RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços específicos. 

fornecimento e instalação de usina de geração de oxigênio ,capacidade mínima 38 m³. 

portanto a empresa deve possuir em seu quadro técnico, engenheiro civil/engenheiro 

mecânico devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de 

responsabilidade técnica – ART. 

j) Instalações elétricas, incluindo usina de geração de energia com potência de 1.500 

KVA, portanto faz-se necessário que tais serviços sejam executados sob a 

responsabilidade técnica de profissional da área de Engenharia Elétrica, devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica 

– ART. 

k) Instalações de climatização em sistema tipo VRF, com potencia mínima de 600 

hp e Central de agua gelada 150 TR portanto faz-se necessário que tais serviços sejam 

executados sob a responsabilidade técnica de profissional da área de Engenharia 

Mecânica, devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica – ART. 

l) Instalações rede de gases medicinais, para o mínimo de 90 pontos. 

 m)  

LEIA-SE 



 

 

6.7.1. A Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de 

Atestados de capacidade técnica, nos termos da legislação aplicável, em nome da empresa 

e responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que 

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

6.7.1.1. Execução de edificação hospitalar com área mínima de 3500 m², e que contenha 

os seguintes serviços e características: 

a) Centro Cirúrgico, centro obstétrico , unidade de terapia intensiva neonatal (UTI), 

unidade de cuidados intermediários (UCI) com IT-MEDICO e pronto 

atendimento/emergência; unidade de radiologia; sistema de gases medicinais para 

alimentação de réguas de gases medicinais com no mínimo 90 pontos, fornecimento e 

instalação de usina de geração de oxigênio. 

b) Sistema de Ar condicionado em equipamento único ou conjugado e sistema de ar 

condicionado em centro cirúrgico com filtragem absoluta classificado como SALA 

LIMPA CLASSE 10000. 

c) Execução de fundação profunda em estaca tipo hélice continua com no mínimo 800 

m de fundação; portanto a empresa deve possuir em seu quadro técnico, engenheiro civil 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de 

responsabilidade técnica – ART, como comprovação de aptidão para desempenho de tais 

serviços específicos. 

d) Execução de estrutura em concreto armado com FCK mínimo de 30 Mpa com 

volume maior ou igual a 1.700 m³, em protensao portanto a empresa deve possuir em seu 

quadro técnico, engenheiro civil devidamente reconhecido pela entidade competente, 

detentor do atestado de responsabilidade técnica – ART, como comprovação de aptidão 

para desempenho de tais serviços específicos. 

e) Execução de piso em manta vinílica com área mínima de 350 m², portanto a 

empresa deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica 

– ART ou RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços 

específicos. 

f) Execução de piso em porcelanato com área mínima de 3.300 m², portanto a empresa 

deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica – ART ou 

RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços específicos. 

g) Execução de forro em fibra mineral com área mínima de 3.000 m², portanto a 

empresa deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica 



 

 

– ART ou RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços 

específicos. 

h) Execução de pintura acrílica com área mínima de 11.000 m², portanto a empresa 

deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica – ART ou 

RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços específicos. 

i) Execução de fachada tipo cortina em pele de vidro com área mínima de 100 m², e 

fachada com revestimento em pastilha com area minima de 2900 m² .portanto a empresa 

deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica – ART ou 

RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços específicos. 

fornecimento e instalação de usina de geração de oxigênio ,capacidade mínima 38 m³. 

portanto a empresa deve possuir em seu quadro técnico, engenheiro civil/engenheiro 

mecânico devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de 

responsabilidade técnica – ART. 

j) Instalações elétricas, incluindo usina de geração de energia com potência de 1.500 

KVA, portanto faz-se necessário que tais serviços sejam executados sob a 

responsabilidade técnica de profissional da área de Engenharia Elétrica, devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica 

– ART. 

k) Instalações de climatização em sistema tipo VRF, com potencia mínima de 600 

hp e Central de agua gelada 150 TR portanto faz-se necessário que tais serviços sejam 

executados sob a responsabilidade técnica de profissional da área de Engenharia 

Mecânica, devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica – ART. 

l) Instalações rede de gases medicinais, para o mínimo de 90 pontos. 
 

ONDE SE LÊ: 
 

6.8.2. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, 

nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou 

membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, 

relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo da contratação, a saber: 

m) fornecimento e instalação de usina de geração de oxigênio ,capacidade mínima 38m³. 

portanto a empresa deve possuir em seu quadro técnico, engenheiro civil/engenheiro 

mecânico devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de 

responsabilidade técnica – ART. 



 

 

6.8.2.1. Execução de edificação hospitalar com área mínima de 3500 m², e que contenha 

os seguintes serviços e características: 

a) Centro Cirúrgico, centro obstétrico , unidade de terapia intensiva neonatal (UTI), 

unidade de cuidados intermediários (UCI) com IT-MEDICO e pronto 

atendimento/emergência; unidade de radiologia; sistema de gases medicinais para 

alimentação de réguas de gases medicinais com no mínimo 90 pontos, fornecimento e 

instalação de usina de geração de oxigênio. 

b) Sistema de Ar condicionado em equipamento único ou conjugado e sistema de ar 

condicionado em centro cirúrgico com filtragem absoluta classificado como SALA 

LIMPA CLASSE 10000. 

c) Execução de fundação profunda em estaca tipo hélice continua com no mínimo 800 

m de fundação; portanto a empresa deve possuir em seu quadro técnico, engenheiro civil 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de 

responsabilidade técnica – ART, como comprovação de aptidão para desempenho de tais 

serviços específicos. 

d) Execução de estrutura em concreto armado com FCK mínimo de 30 Mpa com 

volume maior ou igual a 1.700 m³, em protensao portanto a empresa deve possuir em seu 

quadro técnico, engenheiro civil devidamente reconhecido pela entidade competente, 

detentor do atestado de responsabilidade técnica – ART, como comprovação de aptidão 

para desempenho de tais serviços específicos. 

e) Execução de piso em manta vinílica com área mínima de 350 m², portanto a 

empresa deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica 

– ART ou RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços 

específicos. 

f) Execução de piso em porcelanato com área mínima de 3.300 m², portanto a 

empresa deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica 

– ART ou RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços 

específicos. 

g) Execução de forro em fibra mineral com área mínima de 3.000 m², portanto a 

empresa deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica 

– ART ou RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços 

específicos. 

h) Execução de pintura acrílica com área mínima de 11.000 m², portanto a empresa 

deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica – ART ou 

RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços específicos. 



 

 

i) Execução de fachada tipo cortina em pele de vidro com área mínima de 100 m², e 

fachada com revestimento em pastilha com area minima de 2900 m² .portanto a empresa 

deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica – ART ou 

RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços específicos. 

fornecimento e instalação de usina de geração de oxigênio ,capacidade mínima 38 m³. 

portanto a empresa deve possuir em seu quadro técnico, engenheiro civil/engenheiro 

mecânico devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de 

responsabilidade técnica – ART. 

j) Instalações elétricas, incluindo usina de geração de energia com potência de 1.500 

KVA, portanto faz-se necessário que tais serviços sejam executados sob a 

responsabilidade técnica de profissional da área de Engenharia Elétrica, devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica 

– ART. 

k) Instalações de climatização em sistema tipo VRF, com potencia mínima de 600 

hp e Central de agua gelada 150 TR portanto faz-se necessário que tais serviços sejam 

executados sob a responsabilidade técnica de profissional da área de Engenharia 

Mecânica, devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica – ART. 

l) Instalações rede de gases medicinais, para o mínimo de 90 pontos 

 m)  

LEIA-SE 

 

6.8.2. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, 

nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou 

membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, 

relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo da contratação, a saber: 

6.8.2.1. Execução de edificação hospitalar com área mínima de 3500 m², e que contenha 

os seguintes serviços e características: 

a) Centro Cirúrgico, centro obstétrico , unidade de terapia intensiva neonatal (UTI), 

unidade de cuidados intermediários (UCI) com IT-MEDICO e pronto 

atendimento/emergência; unidade de radiologia; sistema de gases medicinais para 

alimentação de réguas de gases medicinais com no mínimo 90 pontos, fornecimento e 

instalação de usina de geração de oxigênio. 



 

 

b) Sistema de Ar condicionado em equipamento único ou conjugado e sistema de ar 

condicionado em centro cirúrgico com filtragem absoluta classificado como SALA 

LIMPA CLASSE 10000. 

c) Execução de fundação profunda em estaca tipo hélice continua com no mínimo 800 

m de fundação; portanto a empresa deve possuir em seu quadro técnico, engenheiro civil 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de 

responsabilidade técnica – ART, como comprovação de aptidão para desempenho de tais 

serviços específicos. 

d) Execução de estrutura em concreto armado com FCK mínimo de 30 Mpa com 

volume maior ou igual a 1.700 m³, em protensao portanto a empresa deve possuir em seu 

quadro técnico, engenheiro civil devidamente reconhecido pela entidade competente, 

detentor do atestado de responsabilidade técnica – ART, como comprovação de aptidão 

para desempenho de tais serviços específicos. 

e) Execução de piso em manta vinílica com área mínima de 350 m², portanto a 

empresa deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica 

– ART ou RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços 

específicos. 

f) Execução de piso em porcelanato com área mínima de 3.300 m², portanto a 

empresa deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica 

– ART ou RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços 

específicos. 

g) Execução de forro em fibra mineral com área mínima de 3.000 m², portanto a 

empresa deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica 

– ART ou RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços 

específicos. 

h) Execução de pintura acrílica com área mínima de 11.000 m², portanto a empresa 

deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica – ART ou 

RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços específicos. 

i) Execução de fachada tipo cortina em pele de vidro com área mínima de 100 m², e 

fachada com revestimento em pastilha com area minima de 2900 m² .portanto a empresa 

deve possuir em seu quadro técnico, Tecnico de nivel superior devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor do atestado de responsabilidade técnica – ART ou 

RRT, como comprovação de aptidão para desempenho de tais serviços específicos. 

fornecimento e instalação de usina de geração de oxigênio ,capacidade mínima 38 m³. 

portanto a empresa deve possuir em seu quadro técnico, engenheiro civil/engenheiro 



 

 

mecânico devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor do atestado de 

responsabilidade técnica – ART. 

j) Instalações elétricas, incluindo usina de geração de energia com potência de 1.500 

KVA, portanto faz-se necessário que tais serviços sejam executados sob a 

responsabilidade técnica de profissional da área de Engenharia Elétrica, devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica 

– ART. 

k) Instalações de climatização em sistema tipo VRF, com potencia mínima de 600 

hp e Central de agua gelada 150 TR portanto faz-se necessário que tais serviços sejam 

executados sob a responsabilidade técnica de profissional da área de Engenharia 

Mecânica, devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica – ART. 

l) Instalações rede de gases medicinais, para o mínimo de 90 pontos 

m) fornecimento e instalação de usina de geração de oxigênio ,capacidade mínima 

38m³. portanto a empresa deve possuir em seu quadro técnico, engenheiro 

civil/engenheiro mecânico devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor 

do atestado de responsabilidade técnica – ART. 

 

As demais informações permanecem inalteradas, e em conformidade ao § 4o do art. 21 da 

Lei nº 8.666/93 Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que 

se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, neste sentido fica 

data de aberta para o dia 02 de junho de 2022 as 10h no mesmo local já informado no edital. 

 

Altamira-PA, 09 de maio de 2022 
 

 

 

 
 

Fabiana Elbi Rodrigues Nunes 

Presidente Comissão Permanente de Licitação 
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