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1º ADENDO DA TOMADA DE PREÇOS 005/2018 

DO OBJETO:  Contratação de empresa para execução de serviços de sinalização tipo horizontal em 

vias urbanas, com fornecimento de tinta refletiva acrílica a base de solvente e aplicação de micro 

esfera de vidro, compreendendo os serviços de: mobilização, serviços preliminares, fornecimento de 

materiais e equipamentos, limpeza do pavimento, pré marcações, aplicação mecânica de tinta, 

aplicação mecânica de material refletivo, remoção de pinturas antigas e a sinalização dos serviços, 

com área estimada pavimentada de 100 mil m², em vários locais de diversas vias, 

 

NOVA DATA DE ABERTURA: 25/01/2019    HORÁRIO: 14h00min. 

 

Informação referente ao item 3.8.8. do Anexo 01 – Termo de Referência: 

A Contratada deverá apresentar previamente o Certificado de Licença de funcionamento expedido pela Policia 

Federal, de acordo com o Art.3 da Lei 10.357/2001, relacionado aos produtos químicos, INFORMO: o referido 

Certificado (do fabricante) somente será apresentado pela empresa vencedora, após assinatura do contrato, 

antes do receber a Ordem de Serviço e o uso efetivo dos materiais.” 

 

Alteração referente ao item 7.2.5 – Habilitação, do Edital: 

a)  Certificado de Registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em nome da empresa licitante, com validade 

na data de recebimento dos documentos de habilitação, onde conste a área de atuação compatível com a 

execução do objeto deste edital, emitida pelo CREA ou CAU na jurisdição da sede da licitante. A certidão de 

registro no CREA ou CAU emitidas via Internet somente serão aceitas se houver a possibilidade de 

confirmação de veracidade pelo mesmo meio (internet), podendo a Comissão Permanente de Licitação, se 

julgar necessário, efetuar a confirmação durante o transcorrer da sessão. 

b) Atestado de capacidade técnica-operacional fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado contratante do serviço, devidamente registrado no CREA ou CAU ou acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA ou CAU, onde fique comprovado que 

a licitante executou serviços do tipo e quantidade igual ou superior a esta licitação. Para comprovar a 

área poderá somar no máximo 03 (três) acervos técnicos.  Deverá comprovar ainda que possui os 

equipamentos mínimos necessários para o objeto desta licitação. 

c) Atestado de capacidade técnico-profissional, fornecido pela pessoa jurídica de direito público ou 

privado contratante da obra, devidamente registrado no CREA ou CAU, ou acompanhado da respectiva 

Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA ou CAU, em nome de profissional de nível superior 

legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da licitante, onde fique comprovada a sua 

responsabilidade técnica na execução de obra do tipo exigida nesta licitação. Será admitida a apresentação 
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de atestados em nome de mais de um profissional do quadro permanente da licitante. Os profissionais 

detentores dos atestados apresentados deverão participar necessariamente como responsáveis técnicos pela 

execução da obra/serviços. A certidão de registro de pessoa física no CREA ou CAU, em nome de cada 

profissional detentor de atestado apresentado, deverá ser válida na data de recebimento dos documentos de 

habilitação e classificação, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdição do domicilio do profissional. 

 

Ponta Grossa, 08 de janeiro de 2019. 

 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

 

 

 


