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ADENDO N° 1 A TOMADA DE PREÇOS N° 12/2021 

O edital que disciplina a Tomada de Preços n° 12/2021, relativo ao Processo n° 

324/2021/DL/PMD, que tem por objeto a "contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de engenharia para execução de reforma da cobertura da 

Escola Municipal "Professora Maria da Conceição Angélica" no Município de 

Dourados-MS", foi retificado de acordo com o que segue: 

	

1. 	Nova redação do inciso I do subitem "7.2.1.", passando a viger da seguinte forma: 

I. 	Certificado de registro ou inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos 

expedido pela entidade profissional competente: Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com 

jurisdição no Estado em que está sediada a empresa, com validade na data limite 

de entrega da documentação e das propostas. 

a. 	[...]. 

	

2. 	Nova redação da alínea "a" do inciso II do subitem "7.2.1.", passando a viger da 

seguinte forma: 

II. 	[...]. 

a. 	Visando conferir a autenticidade das informações contidas dos atestados de 

capacidade técnico-operacional, as licitantes deverão, obrigatoriamente, 

apresentar a Certidão de Acervo Técnico —  CAT,  expedida pela entidade 

profissional competente (CREA e/ou CAU), do responsável técnico da licitante 

época da execução dos serviços, conforme jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União — TCU (Acórdão 3.094/2020 — Plenário). 

	

3. 	Nova redação do inciso I e alínea do subitem "7.2.2", passando a viger da seguinte 

forma: 

I. 	Comprovação da licitante de possuir em seu quadro técnico profissional na data 

prevista para o certame licitatório, profissional de nível superior ou outro 

reconhecimento pela entidade competente através do vinculo entre o profissional e 

pessoa jurídica, devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), o 

qual responderá pela responsabilidade técnica do serviço, individualmente ou em 

conjunto com outros profissionais indicados pela licitante; 

a. A comprovagao de pertencer ao quadro permanente da licitante se dará 

mediante apresentação de qualquer dos documentos descritos no parágrafo  

Calico,  do artigo 45, da Resolução CONFEA n° 1.025/2009; 

b. Em se tratando do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

e/ou qualquer outro documento descrito no parágrafo único do  art.  5° da 

Resolução CAU n° 91/2014, em se tratando do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU). 
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4. 	Nova redação do inciso II do subitem "7.2.2", passando a viger da seguinte forma: 

Comprovação de capacidade técnica do profissional de nível superior, apresentado 

no inciso I do subitem "7.2.2.", através de atestado(s) de responsabilidade técnica, 

emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

registrado(s) e certificado(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), 

acompanhado(s) pela Certidão(ties) de Acervo Técnico — CAT's, em nome do 

profissional responsável técnico apresentado pela licitante, que tenha executado 

serviços de características semelhantes ao objeto do certame licitatório. 

a.  

b. [...]; 

c. [...]. 

A retificação foi efetuada em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras 

Públicas/Dept°. de Gestão Administrativa e Financeira, formalizada através de 

Comunicação Interna (Cl. n° 064/2022), corroborado pelo entendimento superior da 

Procuradoria Geral do Município através do Parecer n° 036/2022/PGM, anexados aos autos 

do processo. 

0 presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação da Tomada de 

Preços n° 12/2021, ficando ratificadas todas as demais cláusulas e condições e seus 

anexos no que não colidirem com as deste Adendo, inclusive quanto à data da sessão 

pública para o julgamento do certame. 

Dourados-MS, 07 de fevereiro de 2022.  

Vander  Soalres Mata‘O 
Secretário Municipal de Administração 
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