
    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

OUTRAS ORIENTAÇÕES

Senhores licitantes, 

Em adição às orientações já encaminhadas:

1)Em certame recente foi realizado questionamentos quanto a validade
da  Certidão  de  Registro  e  Quitação  da  Pessoa  Jurídica  perante  o
CREA/RO quando foram realizadas alterações posteriores à expedição da
citada  certidão1.  Visando  evitar  questionamentos  tanto  no  âmbito
administrativo quanto judicial,  sugerimos que os senhores licitantes
atualizem  seus dados  cadastrais perante  os Conselhos  Profissionais
afetos e emitam a certidão de quitação após essa atualização visando a
plena validade da certidão. 

2) Também foi alvo de questionamento a diferença entre assinaturas da
mesma  pessoa  nas  diversas  declarações  que  tem  modelo  próprio  da
empresa. A comissão esclarece que estas declarações, em regra, não
exigem firma reconhecida, contudo, diante de discrepâncias entre elas
será necessário realizar diligência para elucidar a autoria o que
retarda a análise/resultado do certame. Sendo assim,  sugerimos aos
senhores  licitantes  que  mantenham  uma  uniformidade  entre  as
assinaturas apostas em suas declarações, e em caso de assinaturas
divergentes,  por  cautela,  tenham  meios  idôneos  e  eficientes  de
confirmar sua autoria, tal como a indicação de cartório onde poderá
ser realizada sua autenticação ou o comparecimento do signatário para
ratificação dos termos.

Em que pese constar da primeira orientação:

3) Mesmo que o procedimento de interesse não necessite de cadastro
perante a Administração, é recomendável aos licitantes que atualizem
ou realizem seu cadastro na divisão de cadastro de fornecedores desta
Superintendência  pois  este  cadastro  poderá  substituir  muitas  das
certidões habilitatórias2 diminuindo o volume de documentos a serem
juntados no envelope e acelerando o processo e conferência dos mesmos,
possibilitando a comissão proferir o resultado com maior brevidade.

4) A mesma orientação do tópico 3 é aplicada ao cadastro perante o
SICAF.

Porto Velho, 02 de setembro de 2019.

César Augusto Wanderley Oliveira 
Presidente da CPL-Obras 

1
Texto: Certificamos, mais, que esta certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviço (s) técnicos
(s) sem a participação real  e efetiva do (s) responsável (is) técnico (s) abaixo citado e perderá a sua validade se
ocorrer qualquer   modificação  nos  dados  cadastrais  nela  contida,  após  a  data  da  expedição  e bem  como  se  constatadas
irregularidades supervenientes" 

2
Favor consultar o edital de seu interesse para saber quais certidões.
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