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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

Processo Administrativo licitatório nº 31/2019 

Edital de Concorrência nº 01/2019 

  

O município de Seberi-RS, comunica que foi retificado o edital de Concorrência nº 01/2019, 

acima referido, sendo alterado item 3.4 (qualificação técnica), passando a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

-Onde lê-se 

 

3.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Certidão atualizada de registro da empresa e do responsável técnico: 

ambos registrados no Conselho Regional (CREA ou CAU), do Rio Grande do Sul, 

com prazo de validade em vigor.  

a.1) Em sendo a empresa licitante registrada no Conselho Regional (CREA 

ou CAU) de outro Estado, esta ficará obrigada a visar o seu registro no Conselho 

Regional (CREA ou CAU) do Estado do Rio Grande do Sul.  

b) atestado de capacitação técnico-operacional em nome da empresa, 

registrado no CREA e/ou CAU, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o 

ora licitado em características, quantidades e prazos.  

c) Comprovação de que tomou conhecimento, através de seu responsável 

técnico, de todas as informações e das condições locais para execução da obra e o 

cumprimento das obrigações objeto desta Licitação (Atestado de Visita), conforme 

anexo VI. 

 

.... 

 

- Leia-se 

 

3.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Certidão atualizada de registro da empresa e do responsável técnico: ambos registrados no 

Conselho Regional (CREA ou CAU), do Rio Grande do Sul, com prazo de validade em vigor. 

a.1) Em sendo a empresa licitante registrada no Conselho Regional (CREA ou CAU) de outro 

Estado, esta ficará obrigada a visar o seu registro no Conselho Regional (CREA ou CAU) do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

b) Atestado de capacitação técnico-operacional em nome da empresa fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto 

compatível com o ora licitado em características, quantidades e prazos.  

c) Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da empresa, 

registrado no CREA ou CAU, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de 

que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com o ora 

licitado em características, quantidades e prazos. 
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d) Comprovação de que tomou conhecimento, através de seu responsável técnico, de todas as 

informações e das condições locais para execução da obra e o cumprimento das obrigações 

objeto desta Licitação (Atestado de Visita), conforme anexo VI. 

 

 

 

 DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO: 

 

- Onde lê-se:  

DATA: 10 de abril de 2019 

HORÁRIO: 08:30 hs 

Leia-se: 

DATA: 26 de abril de 2019 

HORÁRIO: 08:30 hs 

 

 

 

As demais descrições continuam inalteradas. 

 

 

 Seberi-RS, 25 de março de 2019. 

 

 

 

Cleiton Bonadiman 

Prefeito Municipal 


