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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO 

PROCESSO LICITATÓRIO 16/2017 

I RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL – TOMADA DE PREÇOS 

 

O Município de Correia Pinto, de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, comunica aos 

interessados que RERRATIFICA o edital do processo licitatório 16/2017 cujo objeto é CONSTRUÇÃO DE 02 

(DUAS) SALAS DE AULA NO GRUPO ESCOLAR BRÁZ MANOEL FLORIANO. CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO, conforme segue:  

 

Alteração no item 05 – DA HABILITAÇÃO, subitem 5.1, conforme segue: 

 

h) Certidão atualizada de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em nome da empresa licitante; 

 

i) Certidão atualizada de Registro de Pessoa Física expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em nome do responsável técnico que a 

empresa irá indicar para acompanhar as obras e emitir ART; 

 

j) Atestado de capacitação técnica operacional: Comprovação da empresa licitante, através de atestado(s) de 

capacidade técnica, registrado(s) no CREA ou CAU, em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica, de 

direito público ou privado, de execução, atestando que a licitante realizou serviço/obra de semelhante 

complexidade tecnológica e operacional, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) e Certidão de Acervo Técnico (CAT), que apresente os seguintes serviços de obras civis: 

 

j.1) Construção em alvenaria, que totalize área de edificação de no mínimo 70,58 metros².  

 

k) Atestado de capacitação técnica profissional: Comprovação do profissional responsável técnico pela 

empresa proponente, através de atestado(s) de capacidade técnica, registrado(s) no CREA ou CAU, emitido por 

pessoa jurídica, de direito público ou privado, de execução, atestando que o mesmo realizou serviço/obra de 

semelhante complexidade tecnológica e operacional, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) e Certidão de Acervo Técnico (CAT). 

 

l) A comprovação de que o profissional tem vínculo empregatício com a empresa licitante, dar-se-á através do 

ato constitutivo da empresa ou suas alterações, no caso dos profissionais serem sócios da mesma. Sendo 

contratados da licitante, a comprovação será através da Carteira de Trabalho (CTPS), da Ficha de Registro de 

Empregados, ou Contrato de Prestação de Serviços. 

 

Os demais subitens do subitem 5.1 sofreram alteração somente na enumeração das alíneas, mantido o texto. 

 

Feitas as devidas correções e entendendo que estas não afetam a formulação das propostas pelas licitantes, em 

conformidade com o Art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, mantém-se data anteriormente marcada para a abertura dos 

envelopes, no dia 12/05/2017 às 14h30min, no mesmo local. O edital retificado encontra-se disponível no site 

www.correiapinto.sc.gov.br  

Correia Pinto/SC, 05 de maio de 2017. 

 

Celso Rogerio Alves Ribeiro 

Prefeito 
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