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DISEC/CENOP LOGÍSTICA BELO HORIZONTE (MG) 
LICITAÇÃO/LICIT8 

BELO HORIZONTE (MG), 30.09.2015 
 
 

ERRATA 
 
 

AOS INTERESSADOS 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2015/08391(7417) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 

SELFS A AR DE PRECISÃO DE 20 TR PARA A DITEC/UOS/DATRJ SB 01 (RJ) – 
Informamos alteração no edital em epígrafe, cujos itens alterados passam a ter a seguinte 
redação: 
 

NO ANEXO 02 
Pág. 22: 

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
 

1.1.6 Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA); 

 
1.1.7 Declaração de que, na data da contratação, haverá, em seu quadro de 

pessoal, profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo técnico por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes às do objeto 
desta licitação. As parcelas de maior relevância são as seguintes: 

 
-../.. Instalações de ar condicionado; 

 
1.1.7.1 A comprovação da qualificação técnica exigida no item anterior se 

dará pela apresentação, na data da contratação, de: 
 

a) cópia autenticada: da Carteira de Trabalho assinada pelo 
CONCORRENTE ou do Livro de Registro de Empregados 
ou de Contrato de Prestação de Serviços, assinado pelo 
CONCORRENTE, cuja duração seja, no mínimo, suficiente 
para a execução do objeto licitado ou do Contrato Social, em 
caso de sócio da empresa; 

 
b) um ou mais atestados fornecido(s) por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, acompanhado(s) das 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – C.A.T., 
emitida(s) pelo CREA, desde que atendam as exigências de 

cada tipo de serviço, conforme definido no item 1.1.7 retro 
(parcelas de maior relevância), admitindo-se a Certidão de 
Acervo Técnico de obra específica, expedida pelo CREA. A 
substituição de quaisquer desses profissionais só será 
admitida, em qualquer tempo, por outro(s) que detenha(m) 
as mesmas qualificações aqui exigidas e por motivos 
relevantes, justificáveis pelo CONCORRENTE sob avaliação 
do Banco. 



 
TP 2015/08391(7417) 

 

 2 

 
c) a não comprovação pelo CONCORRENTE vencedor, na 

data da contratação, de que possui em seu quadro de 
pessoal profissional(is) que atenda(m) plenamente aos 

requisitos de habilitação exigidos no item 1.1.7, ensejará a 
sua desclassificação, sem prejuízo da aplicação das 
sanções legais previstas. 

 
1.1.8 Declaração formal de que disponibilizará estrutura operacional (pessoal e 

material) adequada ao perfeito cumprimento do objeto da licitação, sendo a 
equipe técnica mínima, para execução: 
 
Engenheiro Mecânico 
Supervisor de Refrigeração 

 
 
Não foram efetuadas outras alterações no Instrumento convocatório. 
 
 

 
BANCO DO BRASIL S.A. 

DISEC/CENOP LOGÍSTICA BELO HORIZONTE/LICITAÇÃO (MG) 
 

 
 
 
 

Rafael Soares de Almeida 
Presidente da Comissão de Licitação 

 


