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  PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL 

 

Reunida na data de hoje a Comissão Permanente de Licitação CPL-CAU/AM, após 

questionamento via e-mail da senhora Miridan Carrilho, referente à ambiguidade no que diz 

respeito à responsabilidade de fornecimento de Equipamentos e ferramentas necessárias à 

execução dos serviços, conforme a seguir:  

 

Edital - Item 7.10: 

7.10 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o 

proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 

qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 

 

Termo de referencia - Item 11 e 15: 

11 Dos Equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços 

11.1 Vassouras, rodos, panos de chão, pano para limpeza de equipamentos, balde, 

aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, 

escadas, produtos de limpeza etc., ficará a cargo da CONTRATANTE; 

11.2 Os materiais de limpeza serão fornecidos pela contratante no quantitativo necessário à 

prestação dos serviços. 
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15 Obrigações da Contratada 

15.1.18 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas neste Termo de 

Referência, fornecendo todos os equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações determinadas pela 

boa técnica e legislação pertinente; 

 

Diante exposto e demais análise, a CPL-CAUAM, decidiu proceder com o seguinte Adendo ao 

Edital: 

 

1 – No Edital 001/2022. 

Onde se lê: 

 “7.10 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como 

de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição.” 

 

Leia-se: 

 “7.10 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos”. 

 

2 – No Termo de referência (ANEXO I). 

Onde se lê: 

15 Obrigações da Contratada: 

 “15.1.18 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas neste Termo de 

Referência, fornecendo todos os equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações determinadas pela 

boa técnica e legislação pertinente.” 
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Leia-se: 

15 Obrigações da Contratada: 

 “15.1.18 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas neste Termo de 

referência com a observância às recomendações determinadas pela boa técnica e legislação 

pertinente;” 

 

Esclarecendo assim, que o CONTRATANTE será responsável pelo fornecimento de 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual.  

 

Por fim, informo que a data de abertura da Licitação permanece inalterada sendo no 

dia 03.02.2022, às 10h00 (horário Brasília). Ainda, que tais informações encontram-se 

disponíveis no Portal do CAU/AM (www.cauam.gov.br) e no COMPRASNET 

(www.comprasgovernamentais.gov.br). 

 

Sendo o que a comissão tem para o momento. Estamos à disposição para possíveis 

esclarecimentos.  

 

 

Manaus/AM, 31 de janeiro de 2022. 

 

 

JÉSSICA HALL FERREIRA  

Presidente da CPL e Pregoeira 
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