
 Serviço Social do Comércio 
  Departamento Nacional 
  Estância Ecológica Sesc Pantanal 
   

Avenida Filinto Muller, 218  Várzea Grande/MT  CEP N.º 78110-000 
Tel.: (065) 3688  2000  Fax: (065) 3682  6501  CNPJ N.º: 33.469.164/0330-44 

 
CONCORRÊNCIA BASE N.º 19/0005 – CC 

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA RESERVA PARTICULAR DE 
PATRIMÔNIO NATURAL – RPPN. 
 

ADENDO I 
 

Visando resguardar o princípio da competitividade, comunicamos 
alteração no item 4.2.2 (Qualificação Técnica) do Edital de Licitação da 
Concorrência BASE nº. 19/0005-CC, conforme abaixo. 
 
Onde se lê: 
 
“4.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

(...)  
 

4.2.2 Para atendimento à qualificação técnico-profissional (pessoa física): 
 

a) comprovação da licitante de possuir em seu corpo  técnico, na 
data de abertura da licitação, profissional(is)  de nível superior, 
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente 
registrado(s), no CREA/CAU da região onde os serviços foram 
realizados, acompanhado(s) da(s) Certidão(ões) de  Acervo Técnico – 
CAT, expedida(s) por esse Conselho, que comprove(m) ter o(s) 
profissional(is) executado  obra(s) e serviço(s) semelhantes ao objeto 
desta licitação, cuja parcela de maior relevância e valor significativo 
seja: 
 
a.1) Construção ou recuperação de estradas vicinais com comprimento 
mínimo de 3,5 km. 
 
b) Atestados de incorporação ou obras em que o licitante foi o cliente, 
não atenderão ao item “a”. 
 
c) A avaliação que instrui o julgamento consiste em análise dos 
atestados, um a um, admitindo-se o somatório deles, desde que em 
períodos  concomitantes, constituindo realizações de obras e serviços 
semelhantes ao objeto desta licitação. 

 
(...)” 
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Passa-se a ler: 
 
“4.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

(...)  
 

4.2.2 Para atendimento à qualificação técnico-profissional (pessoa física): 
 

a) comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data 
de abertura da licitação, profissional(is) de nível superior. 
 

 (...)”  
 

Permanecem inalteradas as demais informações contidas no 
Instrumento Convocatório e seus anexos. 
 

Reiteramos que a reunião para recebimento e abertura dos envelopes 
contendo os documentos de habilitação e proposta comercial será realizada no dia 
25 de setembro de 2019 às 09h00 na sala de reuniões da Base Administrativa 
da Estância Ecológica Sesc Pantanal, situada na Avenida Filinto Muller, n.º 218, 
Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT. 
 

Várzea Grande/MT, 24 de setembro de 2019. 
 
 
 
 

Comissão de Licitação 
Estância Ecológica Sesc Pantanal 


