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Ref.: LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA NACIONAL CN Nº 001 /2016 – ASL-DP 
  

“SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO, REPARO, COMPLEMENTOS E MANUTENÇÃO DOS 
RAMAIS, LIGAÇÕES PREDIAIS, REDES E ELEVATÓRIAS NOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTOS DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, INC LUSIVE REPOSIÇÃO DE 
PAVIMENTO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA DIRETORIA DO INTERI OR – LOTES I E II”. 

 
ERRATA Nº 2 

 
 

1. Subitem 7.8.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA constante d a ERRATA 01 - ALTERADO 

 
NOVA REDAÇÃO: 
 
a - Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 
e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU (quando a atividade assim o permitir) da 
Região correspondente à sua sede. 

b - Comprovação de experiência anterior da empresa Licitante para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da Licitação, mediante a apresentação de atestado(s) 
emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) ou não 
no CREA e acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), pela execução de: 
  
b.1) Para o LOTE I:  
 
• Manutenção em Rede Distribuição de água tratada em tubo de PVC, PEAD, PRFV, Aço ou 

Ferro Fundido com no mínimo 8.000 reparos de vazame nto em ramais ou em rede, 
incluindo o fornecimento de todo o material necessá rio à execução; 
 

• Execução de Rede Distribuição de água tratada em tu bo de PVC, com diâmetro nominal 
mínimo de 50mm e extensão mínima de 3.000m; 
 

• Serviço de apoio logístico das operações e registro  de intervenções para operações de 
reparo; 
 

• Serviços de manutenção contínua em sistemas de abas tecimento de água e 
esgotamento sanitário de forma simultânea em no mín imo 04 (quatro) sistemas, 
atendendo uma população igual ou maior que 380.000 (trezentos e oitenta mil) 
habitantes, envolvendo as seguintes atividades: sup orte à operação e/ou manutenção de 
estação de tratamento de água em carga e reparo de vazamentos em rede coletora de 
esgotos, com um mínimo de 100 (cem) reparos; 

 
• (Re)cadastramento de clientes com no mínimo 8.000 ( oito mil) recadastramentos. 
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b.2) Para o LOTE II: 
 
• Manutenção em Rede Distribuição de água tratada em tubo de PVC, PEAD, PRFV, Aço ou 

Ferro Fundido com no mínimo 5.000 reparos de vazame nto em ramais ou em rede, 
incluindo o fornecimento de todo o material necessá rio à execução; 
 

• Execução de Rede Distribuição de água tratada em tu bo de PVC, com diâmetro nominal 
mínimo de 50mm e extensão mínima de 1.000m; 

 
• Serviço de apoio logístico das operações e registro  de intervenções para operações de 

reparo; 
 

• Serviços de manutenção contínua de sistema de abast ecimento de água e esgotamento 
sanitário de forma simultânea em no mínimo 40 (quar enta) sistemas, envolvendo as 
seguintes atividades: suporte à operação e/ou manut enção de estação de tratamento de 
água em carga e reparo de vazamentos em rede coleto ra de esgotos, com um mínimo de 
100 (cem) reparos. 

 
• (Re)cadastramento de clientes com no mínimo 8.000 ( oito mil) recadastramentos; 

 
• Execução e instalação de cavaletes para automação d e poços tubulares; 

 
• Manutenção de estações compactas/metálicas de trata mento de água com sistema em 

carga consistindo de tratamento de superfícies com proteção anticorrosiva e 
substituição do material filtrante; 

 
• Serviços de limpeza mecânica em curso d ́água com uso de escavadeira hidráulica sobre 

balsa. 
 

c - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Concorrência, profissional ou 
profissionais de nível superior detentores de atestado de responsabilidade técnica, devidamente 
registrado pelo CREA, por execução de obra de características semelhantes, conforme definido a 
seguir: 
 
c.1) Para o LOTE I: 
 
• Manutenção em Rede Distribuição de água tratada em tubo de PVC, PEAD, PRFV, Aço ou 

Ferro Fundido com reparos de vazamento em ramais ou  em rede; 
 

• Implantação ou ampliação de rede de distribuição de  água tratada; 
 

• Serviço de apoio logístico das operações e registro  de intervenções para operações de 
reparo; 



 

 

 

 

 
 

Proc.: E-17/100.440/2015 
Data:             25/08/2015 
Folha:          __________                                                                              
Rubrica:      __________ 

 

 
   

 Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-030 
w w w . c e d a e .com. b r 

• Serviços de manutenção contínua em sistemas de abas tecimento de água e 
esgotamento sanitário, envolvendo as seguintes ativ idades: suporte à operação e ou 
manutenção de estação de tratamento de água em carg a e reparo de vazamentos em 
rede coletora de esgotos;  

 
• (Re)cadastramento de clientes. 
 
c.2) Para o LOTE II: 
 
• Manutenção em Rede Distribuição de água tratada em tubo de PVC, PEAD, PRFV, Aço ou 

Ferro Fundido com reparos de vazamento em ramais ou  em rede; 
 

• Implantação ou ampliação de rede de distribuição de  água tratada; 
 

• Serviço de apoio logístico das operações e registro  de intervenções para operações de 
reparo; 

 
• Serviços de manutenção contínua em sistemas de abas tecimento de água e 

esgotamento sanitário, envolvendo as seguintes ativ idades: suporte à operação e ou 
manutenção de estação de tratamento de água em carg a e reparo de vazamentos em 
rede coletora de esgotos; 

 
• (Re)cadastramento de clientes. 

 
• Instalação de cavaletes para automação de poços tub ulares; 

 
• Manutenção de estações compactas/metálicas de trata mento de água com sistema em 

carga consistindo de tratamento de superfícies com proteção anticorrosiva e 
substituição do material filtrante; 

 
• Serviços de limpeza mecânica em curso d ́água com uso de escavadeira hidráulica sobre 

balsa. 
 
c.3 - O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação de capacitação técnica, 
deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por 
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração 
pública. 
 
c.4 - O(s) atestado(s) só será(ão) aceito(s) se o profissional estiver vinculado, na data da 
Licitação, ao quadro permanente da Licitante. 
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• A comprovação deste vínculo será feita mediante apresentação, juntamente com o(s) 
atestado(s), de cópia(s) autenticada(s) da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de 
Empregados ou de Contrato de Prestação de Serviços, acompanhado de Declaração Formal 
da Disponibilidade do Profissional para o Cumprimento do Objeto da Licitação. Para os 
dirigentes da empresa, não registrados na condição de empregados, esta comprovação 
deverá ser feita através de cópia autenticada da ata de sua investidura no cargo ou do 
contrato social. 

 
OBS.1:  O(s) atestado(s) deverá(ão) ser emitido(s) pelo contratante titular, ou seja, a 
pessoa jurídica destinatária do objeto contratado , portanto, não será(ão) 
aceito(s) atestado(s) emitido(s) por contratada em nome de suas subcontratadas.  
 
OBS.2: A Licitante apresentará, obrigatoriamente, u m quadro em que 
identifique quais os atestados de seu acervo que at endem a cada uma das 
exigências contidas nas alíneas “b” e “c”. 

 
OBS.3:  No caso de consórcio, serão aceitos atestados relativos a contratos de 
qualquer um dos consorciados. 

 
d - Atestado de Visita. 
 
Atestado(s) de visita, conforme modelo do Anexo VII, às áreas onde os serviços serão 
executados, fornecido(s) pela Gerência de Controle de Qualidade o Obras do Interior - GCO, 
que deverá(ão) ser assinado(s) por empregado da CEDAE. 
A(s) visita(s) será(ão) feita(s), até o 2º (segundo) dia útil antes da entrega das propostas, por 
profissional qualificado da Licitante e deverá(ão) ser marcada(s) com  Rogério Santos ou 
Carlos Lobo do Couto, através dos telefones 2332-5668 e 2332-5669. 
 
Nota 1: No caso de Consórcio a visita deverá ser feita pelas empresas componentes ou pela 
Líder, que juntarão à sua documentação os correspondentes Atestados de Visita. 
 
Nota 2 : Não serão aceitos questionamentos posteriores relacionados ao desconhecimento 
das áreas a serem atendidas, assim como dos serviços objeto da licitação.  

 
 

Rio de Janeiro, 09 de março de 2017. 
 
 
 

Jorge Luiz Ferreira Briard 
Diretor Presidente  

Heleno Silva de Souza 
Diretor de Distribuição e Comercialização do 

Interior 
 


