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Onde lê-se:

1 - "Data;2tl/06/2021 - às 09h00min horas."

2 - 'A sessão de processamento do Pregão será realizada, na sala da Comissáo
Permanente de Licitações desta Prefeitura, localizada a Av. Padre Trajano, no

55, Centro, Posse - Goiás, iniciando-se no dia 24 de Junho de 2021, às 09:00h
horas (Quinze horas) e conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de
Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe."

6.1.4 - QUALTFICAÇAO TECNTCA

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, com o objeto da licitação, que

deverá ser apresentada através de no mínimo 01 (uma) certidáo, ou

atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,

comprovando a execução satisfatória de serviços semelhantes às
licitadas. Para comprovação da capacidade técnica operacional a licitante
deverá comprovar os serviços abaixo.

a.1) A Prefeitura Municipal de Posse reserva-se o direito de fazer
diligência (caso julgue necessário) quanto as informações contidas no

Atestado de Capacidade Técnica.

Item Descrição

01 VARRIÇÃO VIAS URBANAS E SARJETAS
02 CAPINA E ROÇAGEM SARJETAS, PASSEIOS PUBLICOS E

CANTEiROS CENTRAIS E AREAS PUBLICAS
03 PINTURA MEIOS FIOS

Leia-se:

1 - "Dala;30/06/2021 - às 09h00min horas."

2 - 'A sessão de processamento do Pregão será realizada, na sala da Comissão
Permanente de Licitações desta Prefeitura, localizada a Av. Padre Trajano, no

55, Centro, Posse - Goiás, iniciando-se no dia 30 de Junho de 202í, às 09:00h
horas (Quinze horas) e conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de
Apoio, designados nos autos do processo em epÍgrafe."
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6.1.4 - euAlrFrcaÇÃo rÉcNrca

6.1 .4.1 - Registro da empresa junto ao CREA ou CAU juntamente com o
profissional do seu quadro permanente por meio do contrato de prestação de
serviços ou vínculo empregatício ou por meio empregatício societário, registrado
no CREA ou CAU.

6.1.4.2 - Comprovaçâo de capacidade técnica profissional mediante certidão do
acervo técnico - CAT ou equivalente, expedido pelo CREA ou CAU em nome do
responsável técnico, que será responsável pelos serviços prestados no
município, de caracterÍsticas pertinentes ao objeto da licitação, limitadas
estas características às parcelas de maior relevância a seguir:

A) - A comprovaçáo de que o profissional Íaz parte do
quadro permanente do licitante deverá ser feita por meio da
apresentação de cópia autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho
e Previdência Social, e/ou Contrato de Prestação de Serviços, para
o empregado, no ato da assinatura do contrato.

B) - No caso de sócio, diretor ou proprietário,
apresentar cópia do estatuto ou contrato social da empresa, com
sua última alteração;

C) - Deverá comprovar através de um ou mais
atestados, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, atuante no mercado nacional, acompanhados das
respectivas certidões de acervo técnico (CAT) ou equivalente,
emitidas pelo CREA ou CAU da região em que foi realizado o
serviço, comprovando a responsabilidade tecnica por serviço com
características semelhantes ao objeto deste edital, limitadas estas
semelhanças, às parcelas de maior relevância e valor significativo,
assim discriminadas:

Item Descrição

01 VARRIÇÃO VIAS URBANAS E SARJETAS
02 CAPINA E ROÇAGEM SARJETAS, PASSETOS PUBLTCOS E

CANTEIROS CENTRAIS E ÁREAS PUBLICAS
03

D) - Não será permitido que um Responsável Técnico
representê mais de 01 (uma) êmpresa.

6.1.4.3 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertlnente e
compatível em características, com o objeto da licitação, que deverá ser
apresentada através de no mínimo 01 (uma) certidão, ou atestado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução

PINTURA MEIOS FIOS
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satisfatória de serviços semelhantes às licitadas. Para comprovação da
capacidade técnica operacional a licitante deverá comprovar os serviços abaixo.

a) A Prefeitura Municipal de Posse reserva-se o direito de Íazer
diligência (caso julgue necessário) quanto as informações contidas no

Atestado de Capacidade Técnica.
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u Oliveira Rocha
Pregoeiro
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NTRAIS E ÂREAS PUBLICASCE
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Item Descrição


