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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2017 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01/2017 

 

 

OBJETO: Pregão Presencial para a possível, contratação de empresa para o 

CADASTRAMENTO DE TODAS AS CHÁCARAS E IMÓVEIS RURAIS QUE ESTEJAM 

DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS; 

 

ADENDO Nº 01 AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017 DO 

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede na Avenida Santa Catarina, 1022, Centro, Coronel Freitas - SC, através de seu 

Prefeito Municipal IZEU JONAS TOZETTO, TORNA PÚBLICO, que promoveu 

alterações no edital do Processo Licitatório nº. 30/2017, Edital de Pregão Presencial nº 

18/2017, passando o edital a vigorar com as seguintes alterações: 

 

 

1 – ALTERAÇÃO DA EXIGÊNCIA CONSTANTE NO ITEM 6.1 ALÍNEA “a”, 

PÁGINA Nº 6. 

 

Fica alterada a exigência constante no item 6.1 alínea “a”, constante na página nº 6 do 

edital, senão vejamos: 

 

“a) Atestado de capacidade técnica em nome de profissional de nível 
superior legalmente habilitado como engenheiro civil, com vínculo 
empregatício com a licitante, onde fique comprovada a sua 
responsabilidade técnica na execução de obras com as características dos 
serviços constante deste Edital, por execução de obra de características 
semelhantes à obra objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove a aptidão para executar obra 
compatível em características semelhantes ao objeto desta licitação, 
devidamente registrado no CREA e acompanhado da respectiva Certidão de 
Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA. ” 

 

Passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“a) Atestado de capacidade técnica em nome de profissional de nível 
superior legalmente habilitado, inscrito no CREA - Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia, ou no CAU - Conselho de Arquitetura e 
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Urbanismo, com vínculo empregatício com a licitante, onde fique 
comprovada a sua responsabilidade técnica na execução de obras com as 
características dos serviços constante deste Edital, por execução de obra de 
características semelhantes à obra objeto desta licitação, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para executar 
obra compatível em características semelhantes ao objeto desta licitação, 
devidamente registrado no CREA e acompanhado da respectiva Certidão de 
Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA. ” 

 

 

2- DA NOVA DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

 

Em consequência das alterações efetuadas, fica alterada a data para o recebimento das 

credenciais, propostas e documentação. A nova data de recebimento e, abertura dar-se-á até às 

09 horas do dia 26 de maio de 2017, na SALA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 

. situado à Avenida Santa Catarina, 1022 - Centro – Coronel Freitas – SC

 

 

3 – DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL 

 

Permanecem em vigor e, sem alteração as demais cláusulas do Edital de Pregão 

Presencial nº 18/2017.  

 

Coronel Freitas-SC, 12 de maio de 2017. 

 

 

IZEU JONAS TOZETTO. 
Prefeito Municipal 


