PROCESSO LICITATÓRIO Nº 85/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021
RETIFICAÇÃO 01
Levamos ao conhecimento dos interessados a retificação no subitem “4.1.4. ” do
edital do processo licitatório supracitado, consequentemente prorroga-se o prazo de
abertura.
4.1.4. DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
ONDE SE LÊ:
[...]
a.

Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em
nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação
e proposta de preço, emitida pelo respectivo conselho da jurisdição da sede da empresa
licitante;
b.

Certidão de Registro de Pessoa Física -Engenheiro Civil ou Arquiteto- no

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), em nome do responsável técnico que responderá pela execução dos
serviços;
c.

Atestado de Capacidade Técnica, em nome do Responsável Técnico, fornecido

por pessoa jurídica de direito público ou privado registrado na Entidade Profissional
competente (CREA ou CAU), acompanhado da Certidão de Acervo Técnico, com
registro, que comprove que o Responsável Técnico apresentado pela empresa licitante
executou, a qualquer tempo, serviço em características e quantidades com objeto
licitado.
[...]

LEIA-SE:
[...]
a.

Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia – CREA ou Conselho Federal de Técnicos Industriais – CFT, em nome da
licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e
proposta de preço, emitida pelo respectivo conselho da jurisdição da sede da empresa
licitante;
b.

Certidão de Registro de Pessoa Física - Engenheiro Eletricista ou Técnico em

Eletrotécnica - no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho
Federal de Técnicos Industriais - CFT, em nome do responsável técnico que responderá
pela execução dos serviços.
c.

Atestado de Capacidade Técnica, em nome do Responsável Técnico, fornecido

por pessoa jurídica de direito público ou privado registrado na Entidade Profissional
competente (CREA ou CFT), acompanhado da Certidão de Acervo Técnico, com
registro, que comprove que o Responsável Técnico apresentado pela empresa licitante
executou, a qualquer tempo, serviço em características e quantidades com objeto
licitado.
[...]
DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ONDE SE LÊ:
[...]
O Município de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 09 de julho de
2021 às 14h30min, Tomada de Preços do Tipo Menor Preço Global, tendo como objeto
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL ERNESTO ZORTÉA II, CONFORME
PROJETO BÁSICO.
[...]

LEIA-SE:
[...]
O Município de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 15 de julho de
2021 às 14h30min, Tomada de Preços do Tipo Menor Preço Global, tendo como objeto
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL ERNESTO ZORTÉA II, CONFORME
PROJETO BÁSICO.
[...]
As demais condições permanecem inalteradas.
Campos Novos, 29 de junho de 2021.

