PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua: Pça. 1º de junho, 103, Centro – Fone (35) 3864-7298

ERRATA PREGÃO 66-2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES – ERRATA PREGÃO 66-2020
PROCESSO 136/2020. O Município de Perdões, Estado de Minas Gerais,
torna público a alteração da descrição do item 04 – capacidade técnica (Termo
de Referência) Objeto: Serviço de Instalação de Poço Artesiano
Onde se lê:
04) CAPACIDADE TÉCNICA
Todos os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as normas
estipuladas neste edital e seus anexos e em completa obediência aos princípios da boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras da ABNT, CREA,
IGAM, ANVISA e demais legislação pertinente. Qualquer dúvida na especificação,
consultar a PREFEITURA que, se necessário, prestará apoio para maiores
esclarecimentos a fim de que os serviços sejam realizados dentro do melhor padrão de
qualidade, em todos os níveis desejados.
Utilizar somente pessoal técnico especializado e treinado para o desempenho das
respectivas funções, pertencentes ao seu quadro de empregados, assumindo
integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente do fornecimento e
administração dos recursos humanos necessários à execução do contrato, que não
terão nenhum vínculo trabalhista para com o Contratante.

Leia-se:
04) CAPACIDADE TÉCNICA

A licitante deverá comprovar possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para a seção de recebimento das propostas deste Edital,
profissional(is) de nível superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo sistema
CONFEA / CREA, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo
Técnico – CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública
direta ou indireta, federal, estaduais, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresa privada, obras/serviços de características técnicas similares às do
objeto da presente licitação, não se admitindo atestado(s) de fiscalização,
supervisão ou coordenação da execução de obras/serviços, cujas parcelas de
maior relevância e de valor significativo são as seguintes:
EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A empresa licitante deverá indicar os profissionais da equipe técnica mínima abaixo
relacionada, que deverão obrigatoriamente participar da execução dos serviços, os
quais deverão anuir sua indicação e participação através da assinatura com firma
reconhecida no termo de indicação da equipe técnica mínima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua: Pça. 1º de junho, 103, Centro – Fone (35) 3864-7298

Engenheiro de Minas ou Geólogo – com experiência na execução e
manutenção de poços artesianos.
Sendo o mesmo devidamente comprovada através de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os
serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões)
de Acervo Técnico – CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprove(m) ter
o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração
pública direta ou indireta, federal, estaduais, municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda, para empresa privada, no mínimo obras que comprovem o descrito
anterior, e as demais condições permanecem inalteradas. Perdões, 31 de
agosto de 2020.
Handerson Barros Ferreira – Pregoeiro.

