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ERRATA DO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2019 

MODALIDADE PREGÃO Nº 083/2019 

CONSIDERANDO pedido de impugnação apresentado pela empresa CONCEITO SINALIZAÇÃO LTDA – ME,  
 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação do Edital de Licitação no que tange Habilitação técnica; 
 
CONSIDERANDO o princípio da autotutela; 
 
CONSIDERANDO a Lei Federal 8.666/93 e demais alterações. 
 
ALTERA O SEGINTE PONTO: 
 

Onde se lê:  
 

1.16 – Atestado(s) de capacidade técnica da empresa, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 
papel timbrado, comprovando o fornecimento de itens compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, indicando o endereço do contratado, de forma a permitir possível diligência para esclarecimentos; 
 

Lê se agora: 
 

1.16 – Atestado(s) de capacidade técnica da empresa, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 
papel timbrado, comprovando o fornecimento de itens compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, indicando o endereço do contratado, de forma a permitir possível diligência para esclarecimentos (o referido 
atestado de capacidade técnica deverá estar devidamente registrado no CREA ou no CAU); 

 
 
 
DECIDE INSERIR OS SEGUINTES PONTOS: 
 
 
9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

 
1.17 – Prova de registro e quitação da empresa licitante no CREA ou CAU, através da CERTIDÃO DE PESSOA 
JURIDICA em vigor na data limite da entrega da proposta; 
 
1.18 – Comprovação de o proponente possuir em seu quadro permanente, na data final prevista para a 
apresentação da proposta, engenheiro detentor de atestados de responsabilidade técnica por execução de obras 
e/ou serviços de características semelhantes, emitidos por Órgãos ou Entidade pública ou Privada, em qualquer 
caso devidamente certificados pelo CREA ou CAU. 
 
1.19 – Comprovação de vínculo empregatício ou contratual entre o profissional responsável técnico e a 
proponente, mediante registro em carteira e/ou ficha de registro de funcionário, ou sócio que comprove seu 
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vínculo por intermédio de contrato social/estatuto ou ainda contrato de prestação de serviços, sendo que deverá, 
obrigatoriamente, ser indicado o responsável técnico pela eventual execução da obra/serviço, até seu 
recebimento definitivo pelo contratante. O responsável técnico não poderá ser substituído sem autorização 
expressa da contratante. 

 
*Demais pontos deste Edital permanecem inalterados.  

 

* Em cumprimento ao que se pede a Lei Federal 8.666/93 abre-se novo prazo de Publicação a contar da 

assinatura desse, ficando remarcado em nova data 10 de outubro de 2019 as 13:30min 
 
 

Carandaí, 30 de setembro de 2019. 
 
 
 

Isaac Velasques de Moraes 
Pregoeiro 

 


