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TERMO DE RETIFICAÇÃO 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº: 020 / 2022. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 / 2022. 
EDITAL Nº: 020 / 2022. 

 
 

Pelo presente Termo de Retificação do Edital do Pregão Presencial nº 003/20222, Processo de 
Licitação de nº 020/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de engenharia civil através de um profissional da área para atuação 
técnica e administrativa junto ao Município de Dom Viçoso, atendendo aos princípios que 
norteiam a Gestão Pública, em face de modificações necessárias, o Município de Dom Viçoso, 
MG, através do Pregoeiro que por motivo de impugnação do Edital, torna público para 
conhecimento dos interessados que foi realizada a retificação no Edital de Licitação supra 
citado, conforme a seguir: 
 
1 – O Item 1.4 do Anexo II do Edital (Qualificação Técnica), passa a ter a seguinte redação: 
 
1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
1.4.1 - Comprovação de registro ou inscrição da empresa e do RT no CREA ou no CAU/BR, 
em ramo de atividade compatível com o objeto licitado; 
1.4.2 - Para empresas com sede em outro Estado da Federação será exigido o visto do 
CREA/MG na certidão do CREA de origem ou no CAU/BR, obrigatoriamente quando da 
assinatura do contrato. 
1.4.3 - Comprovação de Capacitação Técnico-Profissional através de prova de que a 
Licitante possui em seu quadro de pessoal, na data designada para a entrega das propostas, 
profissional de nível superior com formação em engenharia civil ou arquitetura, detentor 
de atestado ou atestados de responsabilidade técnica, fornecido por Pessoa Jurídica de 
Direito Público ou Privado, devidamente acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 
Técnico do CREA ou CAU, conforme exigências abaixo: 
1.4.3.1 - Que o profissional tenha sido responsável técnico por serviço igual, superior ou 
assemelhado conforme os itens constantes do Anexo I (DA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS); 
 
1.4.3.2 - Apresentar somente o(s) atestado (s) e/ou certidão (ões) necessário (s) e suficiente (s) 
para a comprovação do exigido. 
1.4.4 - Deverão ser observadas as seguintes condições e informações nos Atestados: 
1.4.4.1 - Nome do Contratado e do Contratante; 
1.4.4.2 - Serviços Executados. 
 
1.4.5 - O(s) atestado(s) ou certidões que não atenderem as características citadas nas 
condições acima, não serão considerados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
1.4.6 - Comprovação do vínculo empregatício do RT da licitante, através de:  
1.4.6.1 - Cópia da ficha de registro de empregados e comprovantes de informações da 
GFIP/SEFIP; ou 
1.4.6.2 - Contrato de prestação de serviços firmado com a licitante; 
1.4.6.3 - Cópia do ato constitutivo em vigor no qual conste o nome do detentor do atestado de 
capacitação, sendo ele sócio da empresa, devidamente registrado no Órgão competente. 
 
1.4.7 - A empresa licitante deverá comprovar a sua Capacitação Técnico-Operacional, com 
apresentação de cópia de contrato(s) de execução de serviços iguais, similares ou superiores 
ao objeto licitado, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, 
obrigatoriamente acompanhado(s) das respectivas ART’s/CREA ou RRT/CAU/BR de Serviço; 
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2 – A abertura do certame terá nova data, conforme especificado a seguir: 
 
 
Credenciamento e recebimento dos envelopes: Dia 11 / 03 /2022, até às 09:00 horas. 
 
Abertura dos envelopes e Julgamento da Proposta: Dia 11 /03/2022, a partir das 09h e 01min. 
 
Endereço: Rua Valdemar de Oliveira, nº 01, Centro – Dom Viçoso – CEP 37474-000 – Prédio 
da Prefeitura – Sala das Licitações. 
 
 

Dom Viçoso, 25 de Fevereiro de 2022. 
 
 
 

Pedro de Moura Campos 
Pregoeiro 

 
 


