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1ª ERRATA DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023/SRP 

 

THABATA VARANY SILVA PINHEIRO, Pregoeira do Município de Altamira/PA, no 

uso de suas atribuições legais e tendo em vista o poder de dever corrigir erros formais, 

RETIFICA os erros identificados no edital, as quais se apresentavam com divergências ao 

termo de referência, e/ou para melhor compreensão do interessados, tendo sido o mesmo 

veiculado no Portal Transparência do Município de Altamira/PA, Site do Tribunal de Contas 

dos Municípios (TCM) e o Portal de Compras Públicas, em 06 de março de 2023, nos 

seguintes termos:  

 

1ª Correção  

 

Onde se lê: 28.9 - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, conforme disciplina 

o art. 72 da Lei n. 8.666/93”. 

 

Leia-se: 28.9 - Será permitida a subcontratação dos itens das atividades previstas no 

TERMO DE REFERÊNCIA, em seus itens 11.4.12.1, 11.4.12.2, 11.4.12.3. 

2ª Correção  

 

Onde se lê: b) Prova de Conceito: O Licitante classificado em primeiro lugar será 

convocado para disponibilizar em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de convocação, 

o sistema proposto, de modo a comprovar a capacidade de prestação do serviço e o 

atendimento das funcionalidades requisitadas, para ser considerada habilidada. 

 

Leia-se: b) Prova de Conceito: O Licitante classificado em primeiro lugar será 

convocado para disponibilizar em até 03 (três) dias úteis, a contar da data de convocação, o 

sistema proposto, de modo a comprovar a capacidade de prestação do serviço e o 

atendimento das funcionalidades requisitadas, para ser considerada habilitada. 

3ª Correção  

 

Onde se lê:  

16.10.1. Inscrição junto ao Ministério da Defesa na CATEGORIA A, para executar os 

referidos serviços regulamentados por lei (Portaria n° GM-MD n°3703, de 06 de setembro 

de 2021) 

16.10.2. Autorização de Voo do Ministério da defesa – AVOMD, em conformidade com o 

Decreto Federal n° 1.177/71, Decreto n° 2.278/1997 e Portaria n° 953/2014 

O Decreto Federal nº 1.177/71 Decreto nº 2.278/1997 e Portaria nº 953/2014., trata a 

atividade de aerofotogramétrica, como uma atividade "regulamentada por lei federal", ou 
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seja para a execução desse tipo de serviço a empresa executora é obrigatória ter uma 

inscrição no Ministério da Defesa, e estar devidamente homologada na ANAC - Agência 

Nacional de Aviação Civil, para a execução do aerolevantamento, pois o espaço aéreo 

brasileiro é questão de defesa estratégica do país, por essa razão existe um cadastro 

específico das empresas homologadas para a execução desse tipo de serviço e um rigoroso 

controle por esse órgão federal. 

 

 

Leia-se:  

16.10.1. Inscrição Junto ao Ministério da Defesa na CATEGORIA A ou C, para executar 

os referidos serviços regulamentados por lei. (Portaria Nº GM-MD nº 3703, de 06 de 

setembro 2021) 

16.10.2. Autorização de Voo do Ministério da defesa – AVOMD, em conformidade com 

o Decreto Federal n° 1.177/71, Decreto n° 2.278/1997 e Portaria n° 953/2014 

O Decreto Federal nº 1.177/71 Decreto nº 2.278/1997 e Portaria nº 953/2014., trata a 

atividade de aerofotogramétrica, como uma atividade "regulamentada por lei federal", ou 

seja para a execução desse tipo de serviço a empresa executora é obrigatória ter uma 

inscrição no Ministério da Defesa, e estar devidamente homologada na ANAC - Agência 

Nacional de Aviação Civil, para a execução do aerolevantamento, pois o espaço aéreo 

brasileiro é questão de defesa estratégica do país, por essa razão existe um cadastro 

específico das empresas homologadas para a execução desse tipo de serviço e um rigoroso 

controle por esse órgão federal. Suprimido. 

Motivo: A autorização de voo só é solicitada após a assinatura do contrato e ordem de 

serviço. 

4ª Correção  

 

Onde se lê:  

17.1.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

a) Atestados de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando a execução satisfatória do objeto da 

presente licitação, observando-se que tais atestados não sejam emitidos pela 

própria empresa ou por empresa do mesmo grupo empresarial. O atestado deverá 

conter as seguintes informações: Nome, CNPJ e endereço completo do emitente; 

Descrição do produto fornecido ou serviço prestado; Nome da empresa que 

prestou os serviços; Data de emissão; Assinatura e identificação do signatário 

(nome e cargo ou função que exerce junto à emitente). 
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a.1) A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica 

emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações 

sobre o serviço prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros 

documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 

 

a.2) Não será aceito pela Administração atestado/declaração emitido pela própria 

licitante, sob pena de infringência ao princípio da moralidade, posto que a licitante não 

possui a impessoalidade necessária para atestar sua própria capacitação técnica. 

 

a.3) O Pregoeiro(a) poderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o 

atestado de capacidade técnica podendo ser nota fiscal ou contratos firmados com 

administração pública ou privada, em conformidade com Art.43, § 3º da Lei Gerais de 

Licitações e Contratos nº 8.666/93.  

 

a.4) Poderão ser exigidos outros documentos de comprovação de Qualificação Técnica, 

caso necessário. 

 

a.5) Devem os atestados de capacidade técnica ser/estar: 

• Relacionados ao objeto da licitação; 

• Exigidos proporcionalmente ao item, etapa ou parcela ou conforme se dispuser a 

divisão do objeto; 

• Fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, com identificação 

do emissor; 

• Emitidos sem rasuras, acréscimos ou entrelinhas; 

• Assinados por quem tenha competência para expedi‐los; 

• Registrados na entidade profissional competente, quando for o caso; 

• Ainda com relação a exigências de atestados, deve ser observado que: 

• Seja pertinente e compatível em características, quantidades e prazos exigidos na 

licitação, porém por tratar se de ata de registro de preço não será levado em 

consideração a quantidade total dos itens licitadas, pois são quantidades 

estimadas para aquisição; 

• Sempre que possível, seja permitido somatório de quantitativos, de forma a 

ampliar a competição; 
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• Não seja limitado a tempo (validade), época ou locais específicos; 

• Possa ser demonstrada a comprovação de aptidão até a data de entrega da 

proposta, não restrita à de divulgação do edital. 

(Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU – 4. ed. rev., atual. e ampl. 

– Brasília, 2010, pag. 409) 

 

 

Leia-se:  

17.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

b) Atestados de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando a execução satisfatória do objeto da 

presente licitação, observando-se que tais atestados não sejam emitidos pela 

própria empresa ou por empresa do mesmo grupo empresarial. O atestado deverá 

conter as seguintes informações: Nome, CNPJ e endereço completo do emitente; 

Descrição do produto fornecido ou serviço prestado; Nome da empresa que 

prestou os serviços; Data de emissão; Assinatura e identificação do signatário 

(nome e cargo ou função que exerce junto à emitente). 

 

a.1) A Licitante deverá apresentar os atestados OBRIGATÓRIOS descritos no item 26 - 

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

a.2) A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica 

emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações 

sobre o serviço prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros 

documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 

 

a.3) Não será aceito pela Administração atestado/declaração emitido pela própria 

licitante, sob pena de infringência ao princípio da moralidade, posto que a licitante não 

possui a impessoalidade necessária para atestar sua própria capacitação técnica. 

 

a.4) O Pregoeiro(a) poderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o 

atestado de capacidade técnica podendo ser nota fiscal ou contratos firmados com 

administração pública ou privada, em conformidade com Art.43, § 3º da Lei Gerais de 

Licitações e Contratos nº 8.666/93.  
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a.5) Poderão ser exigidos outros documentos de comprovação de Qualificação Técnica, 

caso necessário. 

 

a.6) Devem os atestados de capacidade técnica ser/estar: 

• Relacionados ao objeto da licitação; 

• Exigidos proporcionalmente ao item, etapa ou parcela ou conforme se dispuser a 

divisão do objeto; 

• Fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, com identificação 

do emissor; 

• Emitidos sem rasuras, acréscimos ou entrelinhas; 

• Assinados por quem tenha competência para expedi‐los; 

• Registrados na entidade profissional competente, quando for o caso; 

• Ainda com relação a exigências de atestados, deve ser observado que: 

• Seja pertinente e compatível em características, quantidades e prazos exigidos na 

licitação, porém por tratar se de ata de registro de preço não será levado em 

consideração a quantidade total dos itens licitadas, pois são quantidades 

estimadas para aquisição; 

• Sempre que possível, seja permitido somatório de quantitativos, de forma a 

ampliar a competição; 

• Não seja limitado a tempo (validade), época ou locais específicos; 

• Possa ser demonstrada a comprovação de aptidão até a data de entrega da 

proposta, não restrita à de divulgação do edital. 

(Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU – 4. ed. rev., atual. e ampl. 

– Brasília, 2010, pag. 409) 

 

Altamira/PA, 07 de março 2023. 

 

______________________________________ 

THABATA VARANY SILVA PINHEIRO 

Pregoeiro 

 


