Ref: Pregão Eletrônico nº 285/2021 - SEPUR
Processo nº 12331/2021
Informa-se as seguintes alterações realizadas no edital do Pregão Eletrônico nº 285/2021 –
SEPUR:

7.5: Documentos que deverão ser apresentados relativos à qualificação técnica.
Item 7.5.5.2
Onde se lê: “Técnico Perfil 1: profissional formado em Engenharia Civil com Especialização ou Mestrado
na área de saneamento e/ou meio ambiente, e comprovada experiência na elaboração ou
desenvolvimento de projetos e/ou planos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário.
Para habilitação, deverá ser apresentado, no momento de entrega da proposta: (i) cópia dos diplomas de
graduação e pós graduação; (ii) certidão de regularidade válida emitida pelo conselho de classe; (iii) no
mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou órgão da
Administração Direta ou Indireta da União, Estados e Municípios, que comprove que o profissional possui
a referida experiência.”

Leia-se: “Técnico Perfil 1: profissional formado em Engenharia Civil com Especialização ou
Mestrado na área de saneamento e/ou meio ambiente, e comprovada experiência na elaboração ou
desenvolvimento de projetos e/ou planos de abastecimento de água potável e esgotamento
sanitário; OU profissional graduado em Engenharia Sanitária e Ambiental ou Engenharia Sanitária,
com Especialização ou Mestrado na área de saneamento e/ou meio ambiente, e comprovada
experiência na elaboração ou desenvolvimento de projetos e/ou planos de abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário, mediante a devida comprovação de atribuição dada pela
Resolução nº 310/1986, expressa através de certidão emitida pelo conselho de classe ou
documento equivalente. Caso a titulação do profissional não contenha o termo “Sanitarista”, a atribuição
deverá ser comprovada através da apresentação de documento emitido pelo CREA ou outro órgão
competente, autorizando o exercício da profissão na área de saneamento. Para habilitação de qualquer
um dos profissionais listados, deverá ser apresentado, no momento de entrega da proposta: (i) cópia dos
diplomas de graduação e pós graduação; (ii) certidão de regularidade válida emitida pelo conselho de
classe; (iii) no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito
público ou órgão da Administração Direta ou Indireta da União, Estados e Municípios, que comprove que
o profissional possui a referida experiência; (iv) Documentos comprobatórios de atribuição quando esta
não estiver expressa na certidão de regularidade do item ii, conforme casos especificados acima.”

A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da licitação, que tem
a sua data de abertura adiada para o dia 06.12.2021 às 15:00h a se realizar no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF. O edital com as alterações estará
disponível na SSLICOM ou no endereço eletrônico: https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/.

Em 22 de novembro de 2021.
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