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CONCORRÊNCIA BASE Nº 20/0001 – CC 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 
DA OBRA DE REFORMA DA CASA DO VISITANTE NO POSTO DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL (PPA) SANTA MARIA NA RPPN SESC PANTANAL. 
 

ADENDO II 
 

Comunicamos alteração nas exigências de qualificação técnica 
constantes no dossiê da Concorrência BASE n.º 20/0001 – CC: 

 
Onde se lê: 
 

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

a) comprovação da licitante de possuir em sua equipe técnica, 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 e reforma de telhado, com área superior a 200 m².  
(...)” 

 
Passa-se a ler:  
 

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

a) comprovação da licitante de possuir em sua equipe técnica, 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 reforma de edificação com área igual ou superior a 150 
m². 
(...)” 

 
Permanecem inalteradas as informações contidas no Instrumento 

Convocatório e seus anexos, desde que não conflitem com o disposto neste 
Adendo. 

 
Várzea Grande/MT, 07 de outubro de 2020. 
 
 

Comissão de Licitação 
Polo Socioambiental Sesc Pantanal 


