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OFÍCIO 

Nº 007/SPL - 2017                    Brasília - DF, em 12 de abril de 2016. 

Assunto: Edital de Concorrência PMDF nº 02/2016 

Referências:  Processo TCDF nº 27523/2016 

 

  Senhor Secretário, 

 

  Tendo em vista que foi constatada a não divulgação de um requisito técnico, 

recomendado na Decisão nº 504/2017, relativa à qualificação técnico-profissional, informo a Vossa 

Senhoria que foi publicado no portal da corporação, bem como encaminhado e-mail aos prováveis 

licitantes que retiraram o edital no comprasnet, a seguinte errata: 

Item 5.5.6 letra “c’, onde se lê: 

c) Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrados no CREA, juntamente com as respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT 

emitidas pelo conselho de fiscalização profissional, em nome de profissional de nível 

superior legalmente habilitado, comprovando a sua responsabilidade técnica na execução 

de obra de construção de edificações com as seguintes características: (...) 

Leia-se: 

c) Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e Anotações de 

Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrados no CREA/CAU, juntamente 

com as respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo conselho de 

fiscalização profissional, em nome de profissional de nível superior legalmente habilitado, 

comprovando a sua responsabilidade técnica na execução de obra de construção de 

edificações com as seguintes características: (...) 

 

  Igualmente, informo-vos que a documentação incluída já é obrigatória para todos os 

profissionais engenheiros ou arquitetos, conforme legislação aplicada às categorias, o que, em tese, 

não prejudica a confecção de propostas ou de habilitação com a publicação dessa errata. 

 

Atenciosamente, 

 

 

MÁRCIO GOMES DE SOUZA - TC QOPM 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

Senhor 

OLAVO MEDINA 

Secretário das Sessões do TCDF 

Tribunal de Contas do Distrito Federal – Palácio Costa e Silva – Praça do Buriti 

N E S T A 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS 

SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 


