
 

 

                                                                                 
 

ADENDO I AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 
 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 SENAI-DR/TO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2020 SENAI-DR/TO 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para implantação de 

sistema de geração de energia fotovoltaico para as unidades do SENAI CFP 
Taquaralto e CFP Paraíso. 

 
 
 

O SENAI-DR/TO, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, no uso de 
suas atribuições comunica aos interessados que houve retificação no Edital e Anexo I do 
edital da Concorrência nº 001/2020, conforme segue: 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

Onde se lê: 
 

6.2.4.1. Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, na região da sede da 
empresa.  
 
6.2.4.2. Anotação de Responsabilidade Técnica para o Responsável Técnico da licitante, 
fornecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA que 
comprove(m) experiência em serviços compatíveis em características semelhantes ao do 
objeto licitado e incluam no mínimo um projeto único com potência instalada igual ou 
superior a 30 kWp.  
 
6.2.4.3. Comprovação de vínculo empregatício entre o Responsável Técnico (detentor da 
ART) referente subitem 6.2.4.2 e a empresa licitante. A comprovação do vínculo 
empregatício do profissional far-se-á através de: 

 
a) Juntada de cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 

(do Profissional); 
b) Cópia autenticada do Contrato de Prestação de Serviço da Licitante com o 

Profissional (pessoa física) com reconhecimento de firma em cartório; 
c) No caso de Sócio/Proprietário da Empresa Licitante, tal comprovação será efetuada 

através de cópia autenticada do Contrato Social da mesma.  
 

6.2.4.3.1. O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ART´s para comprovação da 
qualificação técnica acima deverá(ão), obrigatoriamente, ser o(s) responsável(is) pelo 
acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto desta licitação.    
 



 

 

6.2.4.3.2. Só poderão ser responsáveis pelo Projeto do Sistema FV Engenheiros Eletricista 
com atribuições nos Artigos 8 e 9 da Resolução 218 de 29.06.1973, do CONFEA. Não serão 
aceitos Arquiteto ou Técnicos em Eletrotécnica.  
 
7.1.2 Orçamento detalhado, em planilhas contendo os quantitativos, custos unitários, 
custo total dos serviços, devidamente assinado por engenheiro legalmente habilitado 
(mencionando o número do CREA).  
 
7.1.3 Cronograma físico financeiro dos serviços, devidamente assinado por engenheiro 
legalmente habilitado (mencionar o número do CREA). 
 
7.1.4 Composição dos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, e dos respectivos 
percentuais praticados, onde serão demonstradas as taxas, os impostos, o lucro e demais 
despesas indiretas necessárias para a realização do objeto ora licitado, devidamente 
assinado por engenheiro legalmente habilitado (mencionar o número do CREA). 

 

Leia-se: 
 

6.2.4.1. Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e/ou Conselho 
Regional de Técnicos Industriais - CRT.  
 
6.2.4.2. Anotação de Responsabilidade Técnica para o Responsável Técnico da licitante, 
fornecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou 
Conselho Regional de Técnicos Industriais – CRT da região sede da empresa, que 
comprove(m) experiência em serviços compatíveis em características semelhantes ao do 
objeto licitado e incluam no mínimo um projeto único com potência instalada igual ou 
superior a 30 kWp.  
 
6.2.4.3. Comprovação de vínculo empregatício entre o Responsável Técnico (detentor da 
ART/TRT) referente subitem 6.2.4.2 e a empresa licitante. A comprovação do vínculo 
empregatício do profissional far-se-á através de: 

 
a) Juntada de cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 

(do Profissional); 
b) Cópia autenticada do Contrato de Prestação de Serviço da Licitante com o 

Profissional (pessoa física) com reconhecimento de firma em cartório; 
c) No caso de Sócio/Proprietário da Empresa Licitante, tal comprovação será efetuada 

através de cópia autenticada do Contrato Social da mesma.  
 

6.2.4.3.1. O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ART´S/TRT’S para comprovação da 
qualificação técnica acima deverá(ão), obrigatoriamente, ser o(s) responsável(is) pelo 
acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto desta licitação.    
 
6.2.4.3.2. Poderão ser responsáveis pelo Projeto Profissionais devidamente registrados 
no respectivo conselho de classe CREA e/ou CRT. 
 
7.1.2 Orçamento detalhado, em planilhas contendo os quantitativos, custos unitários, 
custo total dos serviços, devidamente assinado por engenheiro e/ou Eletrotécnico 
legalmente habilitado (mencionando o número do CREA e/ou CRT). 



 

 

 
7.1.3 Cronograma físico financeiro dos serviços, devidamente assinado por engenheiro 
e/ou Eletrotécnico legalmente habilitado (mencionar o número do CREA e/ou CRT).  
 
7.1.4 Composição dos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, e dos respectivos 
percentuais praticados, onde serão demonstradas as taxas, os impostos, o lucro e demais 
despesas indiretas necessárias para a realização do objeto ora licitado, devidamente 
assinado por engenheiro legalmente habilitado (mencionar o número do CREA e/ou CRT). 

 

ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Onde se lê: 
 

3.1. O escopo da contratação compreende a execução total previsto no conjunto 
planilhas orçamentárias básicas / quantitativos e especificações que serão custeados pelo 
SENAI DR/TO, e deverão ser executados em estrito atendimento às normas técnicas da 
ABNT que regula serviços dessa natureza, bem como aos padrões e legislação técnica 
específicas do Sistema CONFEA/CREA, com os seguintes itens básicos que compões a 
planilha dos serviços a serem contratados. 
 
3.2. Especificações mínimas para o serviço: 

 
 

MATERIAIS E SERVIÇOS 

PROJETO 

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

MATERIAIS DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

MÃO DE OBRA – INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS 

 
3.4. O projeto Executivo deverá conter: 

 

 Para a elaboração do projeto executivo a CONTRATADA deve realizar análise 
prévia das instalações civis e elétricas, com elaboração de relatório técnico 
com indicação das eventuais adaptações necessárias, tendo em conta 
também o acesso aos elementos a instalar;  

 Locação em planta e em corte, com cotas, de cada estrutura de sustentação 
de placas;  

 Detalhe do suporte das placas solares, com cotas e perfis (seção transversal 
das peças);  

 Esquema de fixação dos suportes na estrutura, com especificação de 
materiais e forma de impermeabilização, para verificar se não ocorrerá 
infiltração de água de chuva na estrutura metálica;  

 O projeto executivo deverá prever estudo quanto ao layout do sistema no 
telhado, detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informações 
necessárias para a instalação dos painéis, das strings, dos inversores, da 
estrutura de suporte e demais componentes do sistema, com as respectivas 
ART;  

 O CONTRATANTE garante que as áreas de cobertura onde serão instalados 
os sistemas tem capacidade de suportarão de 17 kg/m², além da capacidade 
de suportarão da carga total do sistema sobre a cobertura;  



 

 

 A CONTRATADA deverá considerar que o CONTRATANTE entregará sinal de 
internet via WI-FI ou com cabo, para transmissão do consumo e geração de 
energia de cada imóvel onde será instalado cada sistema. 

 
3.5.35. A “CONTRATADA” é responsável pela Anotação de Responsabilidade Técnica 
de execução - ART e toda a documentação necessária para ligação do sistema de geração 
fotovoltaico junto a concessionária local (Energisa); 
 
6.3. Das Recomendações e Procedimentos Técnicos: 

 

 O(s) profissional(ais) responsável(eis) pela condução técnica dos serviços 
deverá(ão) emitir Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica na 
modalidade prevista, a ser registrada no conselho profissional competente 
(CREA), em até 3 (três) dias úteis após a Assinatura do Contrato, estando o 
início efetivo das obras e serviços vinculado a apresentação deste 
documento; 
 

 As Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica deverão ser 
emitidas em nome do CONTRATANTE, através de emissão de Anotações ou 
Registros Vinculados (ART ou RRT vinculada). 

 
16.2. Compete à Contratada:  

 A execução da totalidade de todos os serviços descritos ou mencionados neste 
Projeto Básico compreendendo, para tanto, todos os materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários; 

 Executar a totalidade dos serviços descritos nas Especificações Técnicas, Planilha de 
Quantitativos / Orçamentária; 

 Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes, 
responsabilizando-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver 
dado causa, quando for o caso; 

 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados e 
observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental; 

 Fornecer toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários à perfeita 
execução dos serviços descritos, devendo os materiais a serem empregados receber 
prévia aprovação pelo CONTRATANTE que se reserva ao direito de rejeitá-los caso 
não satisfaçam aos padrões de qualidade e quantidade especificados e adequados; 

 Manter quadro de pessoal suficiente e mão de obra habilitada e compatível com o 
grau de especialização e quantidades dos serviços previstos neste Projeto Básico, 
sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta 
ao serviço ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, 
qualquer relação de emprego com o CONTRATANTE; 

 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato; 

 Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação de seus 
empregados, nos termos da legislação vigente; 

 Providenciar para que os seus funcionários utilizem fardamento compatível com a 
natureza dos serviços e tarefas, bem como EPI’s - equipamento de proteção 
individual previsto pelas normas de segurança do trabalho; 

 Substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de 
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, postura, 



 

 

permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais ao desenvolvimento 
/ execução dos serviços; 

 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados 
e/ou prepostos, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes 
de ações judiciais relacionadas com o cumprimento do contrato; 

 Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, 
utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando 
sob total responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de qualquer acidente que 
venha vitimar seus empregados e/ou terceiros em decorrência da execução do 
objeto deste Projeto Básico; 

 Comunicar prontamente ao CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada 
com a execução dos serviços; 

 Atender prontamente as determinações da fiscalização, provendo as facilidades 
para o pleno desempenho de suas atribuições; 

 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades 
federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e 
relacionados com os serviços e/ou fornecimentos contratados; 

 Cumprir os prazos previstos neste Projeto Básico; 

 Manter atualizada a documentação apresentada para contratação, devendo a 
CONTRATADA informar ao CONTRATANTE, imediata e formalmente, caso ocorra, a 
impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer desses documentos; 

 Responder pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples 
defeito de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que 
provenham de má execução dos serviços ou má qualidade do material; 

 Emitir Fatura / Nota Fiscal na forma prevista e pagar, nos respectivos vencimentos, 
os tributos devidos, assumindo, com exclusividade e integralmente, todos os 
impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto do Contrato; 

 Proceder às devidas regularizações da responsabilidade técnica dos serviços objeto 
da contratação através do registro de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 
junto a CREA; 

 Será de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos bens, 
materiais, equipamentos e pessoas no local dos serviços; 

 A CONTRATADA do serviço para instalação do sistema deve possuir uma garantia 
de funcionamento do sistema e de equipamentos. No caso de sistemas que 
apresentam uma disponibilidade mínima de energia, A CONTRATADA deve ainda 
apresentar garantia de desempenho do sistema implantado; 

 A CONTRATADA do serviço/instalação, quando da entrega do sistema ao 
CONTRATANTE, deve apresentar os certificados de garantia de fábrica para os 
equipamentos do sistema de geração (incluindo o sistema de monitoramento, 
controle e medição, se houver), considerando os prazos especificados a partir do 
comissionamento do sistema; 

 A CONTRATADA, durante a fase de garantia do sistema responde por todos os 
problemas com equipamentos e intermedia o processo com os fabricantes; 

 A CONTRATADA deve garantir por um prazo acordado não só os equipamentos, mas 
o sistema em seu conjunto contra: erros de projeto, de instalação, de escolha de 
materiais ou equipamentos; incompatibilidade de funcionamento entre 
equipamentos; erro na coordenação da proteção; inconsistência da especificação e 
requisitos de projeto etc; 



 

 

 A CONTRATADA deve dar garantias de desempenho das placas fotovoltaicas, 
garantindo a capacidade de geração fotovoltaica instalada; 

 Fornecimento, montagem e instalação de Equipamentos, Materiais e Acessórios 
para o sistema FV; 

 Testes e comissionamento do sistema; 

 Elaboração do AS BUILT caso haja mudança no projeto; 

 Fornecimento de relatórios de inspeção técnica, medição de aterramento, memória 
de cálculo, diagramas e desenhos e outros; 

 Fornecimento dos projetos, diagramas, cortes e demais projetos complementares 
inclusive os AS BUILT, em formato DWG. 

 

Leia-se: 
 
3.1. O escopo da contratação compreende a execução total previsto no conjunto planilhas 
orçamentárias básicas / quantitativos e especificações que serão custeados pelo SENAI 
DR/TO, e deverão ser executados em estrito atendimento às normas técnicas da ABNT 
que regula serviços dessa natureza, bem como aos padrões e legislação técnica 
específicas do Sistema CONFEA/CREA e/ou CFT/CRT com os seguintes itens básicos que 
compõem a planilha dos serviços a serem contratados. 
 
3.2. Especificações mínimas para o serviço: 

 
 

MATERIAIS E SERVIÇOS 

PROJETO 

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

MATERIAIS DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

MÃO DE OBRA – INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS 

 
As marcas especificadas são meramente referenciais, devendo os 
materiais/equipamentos entregues atenderem a quantidade e potência, exigida no 
projeto, além de atenderem as normas e padrões da ABNT. 
 
3.4. O projeto Executivo deverá conter: 

 Para a elaboração do projeto executivo a CONTRATADA deve realizar análise 
prévia das instalações civis e elétricas, com elaboração de relatório técnico 
com indicação das eventuais adaptações necessárias, tendo em conta 
também o acesso aos elementos a instalar;  

 Locação em planta e em corte, com cotas, de cada estrutura de sustentação 
de placas;  

 Detalhe do suporte das placas solares, com cotas e perfis (seção transversal 
das peças);  

 Esquema de fixação dos suportes na estrutura, com especificação de 
materiais e forma de impermeabilização, para verificar se não ocorrerá 
infiltração de água de chuva na estrutura metálica;  

 O projeto executivo deverá prever estudo quanto ao layout do sistema no 
telhado, detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informações 
necessárias para a instalação dos painéis, das strings, dos inversores, da 



 

 

estrutura de suporte e demais componentes do sistema, com as respectivas 
ART e/ou CRT;  

 O CONTRATANTE garante que as áreas de cobertura onde serão instalados 
os sistemas tem capacidade de suportarão de 17 kg/m², além da capacidade 
de suportarão da carga total do sistema sobre a cobertura;  

 A CONTRATADA deverá considerar que o CONTRATANTE entregará sinal de 
internet via WI-FI ou com cabo, para transmissão do consumo e geração de 
energia de cada imóvel onde será instalado cada sistema. 

 
3.5.35. A “CONTRATADA” é responsável pela Anotação de Responsabilidade Técnica 
de execução - ART e/ou Termo de Responsabilidade Técnica – TRT e toda a documentação 
necessária para ligação do sistema de geração fotovoltaico junto a concessionária local 
(Energisa); 
 
6.3. Das Recomendações e Procedimentos Técnicos: 

 

 O(s) profissional(ais) responsável(eis) pela condução técnica dos serviços 
deverá(ão) emitir Anotação de Responsabilidade Técnica de execução – 
ART e/ou Termo de Responsabilidade Técnica – TRT, a ser registrada no 
conselho profissional competente (CREA e/ou CRT), em até 3 (três) dias 
úteis após a Assinatura do Contrato, estando o início efetivo das obras e 
serviços vinculado a apresentação deste documento; 
 

 As Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica deverão ser 
emitidas em nome do CONTRATANTE, através de emissão de Anotações ou 
Registros Vinculados (ART ou TRT vinculada); 

 
16.2. Compete à Contratada:  

 A execução da totalidade de todos os serviços descritos ou mencionados neste 
Projeto Básico compreendendo, para tanto, todos os materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários; 

 Executar a totalidade dos serviços descritos nas Especificações Técnicas, Planilha de 
Quantitativos / Orçamentária; 

 Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes, 
responsabilizando-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver 
dado causa, quando for o caso; 

 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados e 
observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental; 

 Fornecer toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários à perfeita 
execução dos serviços descritos, devendo os materiais a serem empregados receber 
prévia aprovação pelo CONTRATANTE que se reserva ao direito de rejeitá-los caso 
não satisfaçam aos padrões de qualidade e quantidade especificados e adequados; 

 Manter quadro de pessoal suficiente e mão de obra habilitada e compatível com o 
grau de especialização e quantidades dos serviços previstos neste Projeto Básico, 
sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta 
ao serviço ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, 
qualquer relação de emprego com o CONTRATANTE; 

 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato; 



 

 

 Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação de seus 
empregados, nos termos da legislação vigente; 

 Providenciar para que os seus funcionários utilizem fardamento compatível com a 
natureza dos serviços e tarefas, bem como EPI’s - equipamento de proteção 
individual previsto pelas normas de segurança do trabalho; 

 Substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de 
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, postura, 
permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais ao desenvolvimento 
/ execução dos serviços; 

 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados 
e/ou prepostos, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes 
de ações judiciais relacionadas com o cumprimento do contrato; 

 Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, 
utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando 
sob total responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de qualquer acidente que 
venha vitimar seus empregados e/ou terceiros em decorrência da execução do 
objeto deste Projeto Básico; 

 Comunicar prontamente ao CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada 
com a execução dos serviços; 

 Atender prontamente as determinações da fiscalização, provendo as facilidades 
para o pleno desempenho de suas atribuições; 

 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades 
federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e 
relacionados com os serviços e/ou fornecimentos contratados; 

 Cumprir os prazos previstos neste Projeto Básico; 

 Manter atualizada a documentação apresentada para contratação, devendo a 
CONTRATADA informar ao CONTRATANTE, imediata e formalmente, caso ocorra, a 
impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer desses documentos; 

 Responder pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples 
defeito de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que 
provenham de má execução dos serviços ou má qualidade do material; 

 Emitir Fatura / Nota Fiscal na forma prevista e pagar, nos respectivos vencimentos, 
os tributos devidos, assumindo, com exclusividade e integralmente, todos os 
impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto do Contrato; 

 Proceder às devidas regularizações da responsabilidade técnica dos serviços objeto 
da contratação através do registro de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 
junto a CREA e/ou Termo de Responsabilidade Técnica junto ao CRT; 

 Será de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos bens, 
materiais, equipamentos e pessoas no local dos serviços; 

 A CONTRATADA do serviço para instalação do sistema deve possuir uma garantia 
de funcionamento do sistema e de equipamentos. No caso de sistemas que 
apresentam uma disponibilidade mínima de energia, A CONTRATADA deve ainda 
apresentar garantia de desempenho do sistema implantado; 

 A CONTRATADA do serviço/instalação, quando da entrega do sistema ao 
CONTRATANTE, deve apresentar os certificados de garantia de fábrica para os 
equipamentos do sistema de geração (incluindo o sistema de monitoramento, 
controle e medição, se houver), considerando os prazos especificados a partir do 
comissionamento do sistema; 



 

 

 A CONTRATADA, durante a fase de garantia do sistema responde por todos os 
problemas com equipamentos e intermedia o processo com os fabricantes; 

 A CONTRATADA deve garantir por um prazo acordado não só os equipamentos, mas 
o sistema em seu conjunto contra: erros de projeto, de instalação, de escolha de 
materiais ou equipamentos; incompatibilidade de funcionamento entre 
equipamentos; erro na coordenação da proteção; inconsistência da especificação e 
requisitos de projeto etc; 

 A CONTRATADA deve dar garantias de desempenho das placas fotovoltaicas, 
garantindo a capacidade de geração fotovoltaica instalada; 

 Fornecimento, montagem e instalação de Equipamentos, Materiais e Acessórios 
para o sistema FV; 

 Testes e comissionamento do sistema; 

 Elaboração do AS BUILT caso haja mudança no projeto; 

 Fornecimento de relatórios de inspeção técnica, medição de aterramento, memória 
de cálculo, diagramas e desenhos e outros; 

 Fornecimento dos projetos, diagramas, cortes e demais projetos complementares 
inclusive os AS BUILT, em formato DWG. 

 
 

Em virtude das citadas alterações, fica remarcada a abertura do certame licitatório 
para o dia 21 de janeiro de 2021, as 09 horas no mesmo local. 

 
Por oportuno, esclarecemos que todos os termos do Edital não atingidos pelo 

presente adendo permanecem inalterados. 
 
   Palmas-TO, 11 de dezembro de 2020. 

 
 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Presidente CPL / Sistema FIETO 

 


