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No item 10.1.7 onde lê-se: 

As licitantes devidamente deverão encaminhar os seguintes documentos: 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação consistente em Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a 

licitante fornecido materiais/equipamentos e/ou prestado serviços 

compatíveis como o objeto desta licitação. Será exigida da empresa a 
comprovação de possuir em seu quadro permanente, profissional habilitado, de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica fornecido por pessoas 
jurídicas de direito púbico ou privado, comprovando aptidão para o desempenho de 
obra ou serviço de características compatíveis com o objeto da contratação, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU e emitidas por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, a saber, manutenção predial e serviços de engenharia de 
pequeno porte em construção civil e estruturas de aço e concreto; 
 

Leia-se :  

 

item 10.1.7: 

As licitantes devidamente deverão encaminhar os seguintes documentos: 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação consistente em Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a 

licitante fornecido materiais/equipamentos e/ou prestado serviços 

compatíveis como o objeto desta licitação. 

 

 

 



 

 

E no item 10.2.4 onde lê-se:  

 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante ter 

executado serviços compatíveis como o objeto desta licitação, 

considerando-se compatível o fornecimento anterior de objeto com as 

seguintes características: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE 

MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE 

READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE PREDIOS E 

LOGRADOUROS PUBLICOS. 

 

 

 

Leia-se: 

 

 

item 10.2.4: 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante ter 

executado serviços compatíveis como o objeto desta licitação. 
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