PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
CEP: 39.150-000 – SERRO – MINAS GERAIS

TERMO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Presencial nº 013/2020
Processo Licitatório nº 161/2020
Pelo presente termo comunica-se aos interessados, a Retificação do edital do
Pregão Presencial nº 013/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para futura e
eventual prestação de serviço de limpeza de vias urbanas e prédios públicos
municipais.
Conforme questionamento apresentado pela empresa Sperta Engenharia, no
qual apresenta o fato de no edital não exigir que o atestado de capacidade técnica
seja registrado no CREA acompanhado da CAT. Também questiona a falta de
exigência do balanço patrimonial da empresa.
Desta forma, a Pregoeira, nomeada através da Portaria 113 de 10 de março de
2020, vem por meio deste, retificar o edital, com base:
Súmula do CONFEA 501ª Sessão Ordinária da Câmara de Agronomia:
“(...)
3. Roçada Manual e Roçada Mecanizada - a roçada manual é atividade não sujeita à
fiscalização do Sistema CONFEN/CREAs; entretanto a roçada mecanizada exige
Responsável Técnico Engenheiro Agrônomo, Agrícola ou Florestal.”

No edital onde se lê:
“
8. HABILITAÇÃO
8.4.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
[...]
b) Comprovação de Aptidão, em características semelhantes ao objeto desta
licitação, fornecida através de Atestado expedido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, em que comprove que o licitante está apto a
prestar o serviço licitado;

[...]”

Leia-se:
“
8. HABILITAÇÃO
8.4.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
[...]
c) Atestado de Capacidade Técnica em nome do profissional vinculado à
empresa da qual ele é o Responsável Técnico devidamente registrado no
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CREA e Acervo Técnico em nome do engenheiro responsável pela mesma
que deverá pertencer ao quadro permanente da licitante;

[...]”
Em relação ao balanço patrimonial o edital permanece conforme publicado.
A data do certame permanece conforme anteriormente publicada:
Entrega dos envelopes e credenciamento:
Local: Setor de Compras e Licitações, Município de Serro/MG
Data limite: 12/05/2020
Horário limite: até às 09h00m
Abertura dos envelopes:
Data: 12/05/2020
Horário: 09h30m
Sem mais para o momento, coloco-me á disposição para maiores dúvidas e
esclarecimentos.

Serro, 07 de maio de 2020

___________________________________
Jéssica Amaral Miranda
Setor de Licitação

Praça Doutor João Pinheiro, nº. 154, Centro – Serro/MG
Fone: 038 3541 1368/1369

