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Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2019 
 
 

ERRATA 
 

O Instituto Gnosis informa que, com referência ao Processo de contratação cujo objeto é a 

Contratação, em caráter continuado, de empresa especializada no ramo de engenharia, para 

prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e 

preditiva, sem fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos com mão de obra e 

ferramentas,  para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e 

instalações prediais, incluindo as instalações hidrossanitárias, gás liquefeito de petróleo 

(GLP), elétricas, serralheria, soldagem, esquadrias, vidraçarias, gesso, marcenaria, 

persianas, pintura, alvenaria e divisórias, incluindo, bombas de água e esgoto, 

Climatização de ambientes, exceto os chellers, visando atender às necessidades nas 

Unidades de Saúde da Família da Área de Planejamento 2.2, em razão da necessidade de 

esclarecimentos adicionais e com vistas a dar efeito a eficácia do processo concorrencial, 

promove a seguinte ERRATA: 

 

Cláusula 11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A Cláusula passará a ter a seguinte redação: 

 

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovação de que possui instalações e aparelhamentos adequados e disponíveis para a 

realização dos serviços que são objeto deste Termo de Referência. 

b) Certidão de Regularidade perante o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) 

ou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), válida;  

c) Mínimo de 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente registrado (s) no CREA ou CAU, que comprove que a empresa 

executou serviços e está apta para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 

características e quantitativos com o objeto desse TR.  

d) O(s) nome(s) do(s) profissional(is) designado(s) responsável(is) técnico(s) deve(m) constar 

obrigatoriamente da certidão de registro da empresa perante o CREA ou CAU.  

e) Somente serão consideradas as propostas das proponentes cujas atividades estejam 

contidas no Alvará de Licença ou no documento de licenciamento sanitário. 

f) Designação de Responsável Técnico, registrado no CREA ou CAU, vinculado 

comprovadamente a empresa, acompanhada de Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT), 

devidamente registrada (s) no CREA ou CAU, por execução de serviço, para empresa privada ou 

para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, de características semelhantes ao objeto do TR. 

g) Plano de Segurança do Trabalho dos empregados, equipamentos e instalações, relativo às 

atividades a serem desenvolvidas. 
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h) Declaração formal assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, 

de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaria 

para quaisquer questionamentos futuros que ensejassem avenças técnicas ou financeiras. 

 

 TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO TR PERMANECEM VIGORANDO. 


