
 

 

 
 
 

 
1º ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021 
Processo Administrativo Licitatório Nº 282/2021 

 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM-MT torna público para 
conhecimento dos interessados, referente a TOMADA DE PREÇO Nº 15/2021, 
acrescentando os itens abaixo: 
  

1.1. 6.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

1.1.1. Capacitação Técnica – Operacional: 

a) Certidão de Registro ou inscrição de pessoa jurídica no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em nome 

da licitante, emitida pelo CREA da jurisdição da sede da licitante. 

b) Apresentação de pelo menos 01 (um) atestado emitido em nome da licitante, devendo 

estar devidamente acompanhado da certidão de acervo técnico (CAT) emitida pelo conselho 

de fiscalização profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos 

atestados (CAT COM REGISTRO DE ATESTADO), como forma de conferir autenticidade e 

veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em nome das licitantes 

(Acórdão 2326/2019 Plenário – TCU), onde fique comprovada a execução de obra/serviços 

com características semelhantes ao objeto da licitação, as quais não precisam constar 

simultaneamente do mesmo atestado: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

Pavimentação asfáltica em TSD 

INSTALAÇÃO DE TUDOS DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS 

PLUVIAIS 



 

 

 

5.5.2. Capacitação Técnica Profissional: 

a) Apresentação pelo menos 01(um) atestado fornecido, pela pessoa jurídica de direito público 

ou privado contratante da obra/serviços, devidamente registrado no CREA/CAU, 

acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT COM REGISTRO DE 

ATESTADO), emitida pelo CREA/CAU, em nome de profissional de nível superior legalmente 

habilitado, integrante do quadro permanente da licitante, onde fique comprovada a sua 

responsabilidade técnica na execução de obra/serviços de características semelhantes ao 

objeto da licitação, as quais não precisam constar simultaneamente do mesmo atestado: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

Pavimentação asfáltica em TSD 

INSTALAÇÃO DE TUDOS DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS 

PLUVIAIS 

 
 
Santa Carmem, 22 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 

Maitê Sehnem 
Presidente CPL – Portaria nº 35/2021 

 
 
 


