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PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS: N.º 024/2018 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2018 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

 

A Prefeitura Municipal de Caratinga, com sede à Travessa Coronel Ferreira Santos, nº 30, 

Centro, Caratinga, Estado de Minas Gerais, através da Comissão Permanente de Licitação, 

faz saber a todos, o presente ADENDO AO EDITAL do Processo Licitatório nº 024/2018, na 

modalidade Concorrência Pública nº 001/2018, conforme o que se segue: 

 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de modernização do Parque de 

Exposição João da Costa Mafra, de acordo com o contrato nº 1000146-51, Programa: 

Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística. 

 

1. - DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

IV – Atestado de capacidade técnico-profissional, comprovando aptidão para desempenho 

de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, em 

nome de profissional(is) de nível superior ou outro devidamente  reconhecido pela 

entidade competente, que tenha vínculo  profissional formal com o licitante, devidamente 

comprovado por documentação pertinente, na data prevista para entrega da proposta. 

Tal(is) atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, deverá(ão) ter sido 

emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, e estar acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove(m) a execução das 

seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, qual seja:  

 

Acervo técnico da Obra de Modernização e Infraestrutura no Parque de Exposição João da 

Costa Mafra, devendo atender no mínimo 20% dos quantitativos elencados na planilha.  

 

Pavilhão do produtor: atestado de capacidade técnica que comprove execução de 

serviços na construção civil, mais especificamente em edificações com fundação em estaca 
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broca, cobertura metálica com telhas zincadas e/ou telha de alumínio com fechamento 

perimetral, além de instalações elétricas, hidráulicas e pluviais.  

Arena de provas: atestado de capacidade técnica que comprove execução de serviços na 

construção civil, mais especificamente em serviços de regularização e compactação de 

subleito, dreno subterrâneo, guarda corpo metálico e demais obras de arte da construção 

civil.  

Pavimentação e rede pluvial: atestado de capacidade técnica que comprove execução 

de serviços na construção civil, mais especificamente em serviços de pavimentação em 

blocos de concreto intertravados em grandes áreas, meio-fio, sarjetas e rede pluvial.  

Pavilhão de baias: atestado de capacidade técnica que comprove execução de serviços 

na construção civil, mais especificamente em edificações com fundação em estaca broca, 

cobertura metálica com telhas zincadas e/ou telha de alumínio com fechamento 

perimetral, além de instalações elétricas, hidráulicas e pluviais.  

Portaria: atestado de capacidade técnica que comprove execução de serviços na 

construção civil, mais especificamente em obras de edificação com acabamento fino (piso, 

azulejo, porcelanato, granito). 

Muro: atestado de capacidade técnica que comprove execução de serviços na construção 

civil, mais especificamente execução de muro de contenção/divisa em blocos de concreto 

com fundação.   

 

O presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação de Concorrência 

nº 001/2018, ficando ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições e seus Anexos, 

que não colidirem com as expressas na presente alteração. 

 

Caratinga/MG, 01 de março de 2018. 

 

 

Bruno César Veríssimo Gomes 

Presidente da CPL 


