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CONCORRÊNCIA HSPC Nº 21H/0001-CC 
 

ADENDO I – RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE 
POÇO TUBULAR PROFUNDO, conforme especificações técnicas constantes no 
instrumento convocatório e seus anexos. 
 
 
Informamos alteração no dossiê licitatório: 
 
Onde se lê: 

 
Item 4.2.3 Relação de indicação de equipe técnica, contendo, no mínimo, 
01 (um) Engenheiro Sanitarista e/ou 01 (um) Geólogo, com a comprovação 
de vínculo através de carteira de trabalho; contrato social da licitante, se for 
sócio; contrato de trabalho ou declaração de contratação futura, com 
declaração de anuência do profissional. 
 
Item 4.2.5 Atestado de visita técnica à Unidade do Sesc Pantanal que 
receberá os serviços, devidamente assinado por representante da 
Gerência de Infraestrutura do Sesc Pantanal, conforme orientações 
constantes no ANEXO III. 
 
a) A visita técnica é obrigatória e, preferencialmente, deverá ser realizada 
por profissional qualificado. Posteriormente, dela decorrerá a necessidade 
de apresentar ART / RRT quitada (Art. 1°e 2° da Lei n° 6496/77). Vistorias 
de obras ou terrenos são serviços técnicos de engenharia, segundo o art. 
14 da Lei 5194/66 do CONFEA/CREA. O documento, porém, só é exigível 
na assinatura do contrato, podendo o concorrente, inserir declaração, 
comprometendo-se a apresentá-la, caso seja o vencedor. No envelope de 
Habilitação, portanto, deve estar a ART/RRT ou a Declaração. 
 

Passa-se a ler: 
 

Item 4.2.3 Relação de indicação de equipe técnica, contendo, no mínimo, 
01 (um) Geólogo e/ou 01 (um) engenheiro civil, minas ou sanitarista, com 
comprovação de vínculo através de carteira de trabalho; contrato social da 
licitante, se for sócio; contrato de trabalho ou declaração de contratação 
futura, com declaração de anuência do profissional. 
 
Item 4.2.5 Atestado de visita técnica à Unidade do Sesc Pantanal que 
receberá os serviços, devidamente assinado por representante da 
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Gerência de Infraestrutura do Sesc Pantanal, conforme orientações 
constantes no ANEXO III (ALTERADO). 
 
a) A visita técnica é facultativa e, preferencialmente, deverá ser realizada 
por profissional qualificado. Posteriormente, dela decorrerá a necessidade 
de apresentar ART / RRT quitada (Art. 1°e 2° da Lei n° 6496/77). Vistorias 
de obras ou terrenos são serviços técnicos de engenharia, segundo o art. 
14 da Lei 5194/66 do CONFEA/CREA. O documento, porém, só é exigível 
na assinatura do contrato, podendo o concorrente, inserir declaração, 
comprometendo-se a apresentá-la, caso seja o vencedor. No envelope de 
Habilitação, portanto, deve estar a ART/RRT ou a Declaração. 
 
 

Além disso, destacamos alteração no valor de referência da licitação estabelecido 
em R$ 157.968,86 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e 
oitenta e seis centavos). 
 
Esclarecemos que o mencionado valor é meramente referencial. Esse montante será 
reavaliado pela Gerência de Infraestrutura do Sesc Pantanal, com base nas 
atualizações dos índices oficiais utilizados na planilha de referência. Assim, na 
elaboração de sua proposta, a licitante poderá considerar essas atualizações dos 
índices oficiais, como parâmetro de valor referencial médio da licitação.  
 
Poderão ser desclassificadas e eliminadas da licitação as propostas que apresentem 
preço global excessivo, assim considerado aquele cujo valor seja superior ao teto 
máximo definido no parágrafo anterior. 

 
Permanecem inalteradas as demais informações contidas no Instrumento 
Convocatório e seus anexos. 

 
Várzea Grande/MT, 28 de julho de 2021. 

 
 
 
 

Comissão de Licitação 
Polo Socioambiental Sesc Pantanal 

 


