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CONCORRÊNCIA 17/0010 – CC 

ADENDO 02 

O Serviço Social do Comércio - Departamento Regional do Sesc Tocantins, instituição de direito privado 
sem fins lucrativos, criado pelo Decreto-Lei n° 9853, de 13/09/1946, com regulamento aprovado pelo 
Decreto Federal n°61.853, de 05/12/1967, por intermédio da Comissão de Licitação designada pela 
ordem de serviço Sesc/DR nº 758/15, torna pública o ADENDO na licitação, modalidade Concorrência Tipo 
Menor Valor por Lote, de acordo com os critérios de aceitabilidade contidos neste instrumento 
convocatório, regida pela resolução Sesc n.º 1252/12, leta “b” do item 3.2.1 do edital.  Conforme abaixo 
transcrito: 

Onde se lê: 

3.2.1 
... 
b) Prova que a empresa proponente seja detentora de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade 
Técnica, emitido por organização pública ou privada, para a qual tenha executado obras e serviços, nos 
últimos dez anos, que guardem semelhança com o objeto licitado, acompanhado de cópia da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico-CAT, devendo ambos os documentos estar registrados e chancelados nas 
entidades profissionais competentes (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU), objetivando a comprovação de sua aptidão para o 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o 
objeto da licitação. 
 
Leia-se: 

3.2.1 

... 
b) Prova que a empresa proponente seja detentora de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade 
Técnica, emitido por organização pública ou privada, para a qual tenha executado obras e serviços, que 
guardem semelhança com o objeto licitado, acompanhado de cópia da respectiva Certidão de Acervo 
Técnico-CAT, devendo ambos os documentos estar registrados e chancelados nas entidades profissionais 
competentes (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU), objetivando a comprovação de sua aptidão para o desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação. 
Todas as demais condições do instrumento convocatório permanecem inalteradas. 

Palmas, 20 de novembro de 2017. 
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Presidente da CPL 

 


