
 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 0014/2022  
 

PREÂMBULO  
 

A Prefeitura Municipal de Bocaiúva, com endereço na Rua Mariana de Queiroga, nº. 141, 
Centro, Bocaiúva – MG, CNPJ nº. 18.803.072/0001-32, isenta de inscrição estadual, através 
da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto nº. 8234/2022, torna pública a 
retificação do edital do Processo de Licitação no. 0124/2022, na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS do tipo Menor Preço POR EMPREITADA GLOBAL. 
 
1- Da data de abertura. 
 
1.1. Onde lê-se:  

 

ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTA DE PREÇO”:  
LOCAL: Sala de Licitação, situada na Rua Mariana de Queiroga, nº. 141, Centro, Bocaiúva – MG 

DATA: 27/07/2022. 
HORA: até às 09:30 (nove horas e trinta minutos)  

 

ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO”:  
LOCAL: Sala de Licitação, situada na Rua Mariana de Queiroga, nº. 141, Centro, Bocaiúva – MG 

DATA: 27/07/2022. 

HORA: 09:30 (nove horas e trinta minutos) 

 

 
Leia-se:  

 

ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTA DE PREÇO”:  
LOCAL: Sala de Licitação, situada na Rua Mariana de Queiroga, nº. 141, Centro, Bocaiúva – MG 

DATA: 16/08/2022. 
HORA: até às 09:00 (nove horas)  

 

ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO”:  
LOCAL: Sala de Licitação, situada na Rua Mariana de Queiroga, nº. 141, Centro, Bocaiúva – MG 

DATA: 16/08/2022. 

HORA: 09:00 (nove horas) 

 

  
2- Da Qualificação Técnica: 
 
2.1. Onde lê-se: 
 
6.3.6.1 - A documentação relativa à qualificação técnica deverá comprovar a aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, de forma simultânea, e indicação do pessoal técnico disponível 
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos (art. 30, II, Lei nº 8.666/93).  

 a) Apresentação e comprovação da regularidade através da Certidão de Registro da 
Pessoa Jurídica da PROPONENTE junto ao CREA ou CAU, dentro de seu prazo de validade e 
com jurisdição na sua sede, contendo em seu quadro técnico, no mínimo, 1 (um) engenheiro 
civil ou arquiteto, podendo um mesmo engenheiro ou arquiteto acumular mais de uma 
titulação;  



 

 b) Comprovação do registro profissional, através da apresentação das Certidões de 
Registro de Pessoa Física emitidas pelo CREA ou CAU de todos os profissionais definidos no 
item "a" indicando na mesma certidão que pertencem ao quadro técnico da PROPONENTE;  

 c) Comprovação de que a empresa executou obras ou serviços de engenharia de 
características semelhantes às do objeto licitado, através da apresentação de, no mínimo 1 
(uma) Certidões de Acervo Técnico (CAT) juntamente com os Atestados de Capacidade 
Técnica devidamente certificados pelo CREA ou pelo CAU, em caráter simultâneo, em 
contratos distintos, limitados estas exclusivamente a construção de obras novas, reparos ou 
melhorias, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado;  

 d) Declaração de visita técnica, comprovando que a licitante, através de responsável 
técnico, procedeu a visita técnica nos locais onde serão executados os serviços, Ou 
Declaração de Pleno Conhecimento.  

 
Leia-se: 

 
6.3.6.1 - A documentação relativa à qualificação técnica deverá comprovar a aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, de forma simultânea, e indicação do pessoal técnico disponível 
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos (art. 30, II, Lei nº 8.666/93).  

 
a)  Apresentação e comprovação da regularidade através da Certidão de Registro da Pessoa 
Jurídica da PROPONENTE junto ao CREA ou CAU, dentro de seu prazo de validade e com 
jurisdição na sua sede, contendo em seu quadro técnico, no mínimo, 1 (um) engenheiro civil 
ou arquiteto, podendo um mesmo engenheiro ou arquiteto acumular mais de uma titulação  
b) Comprovação do registro profissional, através da apresentação das Certidões de Registro 
de Pessoa Física emitidas pelo CREA ou CAU de todos os profissionais definidos no item "a" 
indicando na mesma certidão que pertencem ao quadro técnico da PROPONENTE;  
c) Atestado de capacidade técnico-profissional devidamente registrado no CREA ou CAU da 
região onde os serviços forem executados, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 
Técnico - CAT, que comprove que o ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO tenha executado 
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços civis.  

c.1. O Atestado de capacidade técnica deverá possuir finalidade compatível com o objeto 
da presente licitação.  
c.2. Para comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa será necessária à 
apresentação de 01 (um) atestado, podendo ser juntado mais de um, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado nas 
entidades profissionais competentes, comprovando o desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação; 

d) Declaração de visita técnica, comprovando que a licitante, através de responsável 
técnico, procedeu a visita técnica nos locais onde serão executados os serviços, Ou 
Declaração de Pleno Conhecimento.  
 
3. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e anexos do edital. 
 
Bocaiúva/MG, 22 de julho de 2022. 
 

_________________________  
Bianca Souza Rodrigues  

Divisão de Licitação 
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