
 

ERRATA 

EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021  

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021 
 

Através da presente ERRATA, passa-se a esclarecer:  

HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Altera-se os itens 3.1.10 e 3.1.12: 

Onde se lê:  

3.1.10. Capacitação técnico-operacional: Atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrado no conselho profissional competente e Certidão de Acervo Técnico 

(CAT), onde fique comprovado que a licitante (pessoa jurídica) executou, a qualquer tempo e de modo 

satisfatório, obras ou serviços de características semelhantes, LIMITADAS estas exclusivamente às parcelas 

de maior relevância e valor significativo, e de complexidade equivalente ou superior ao do objeto deste 

Edital. 

 

Leia-se:  

3.1.10. Capacitação técnico-operacional: apresentação de 01 (um) ou mais Atestado de Capacidade Técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, relativo à execução 

de obra ou serviços de engenharia compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação.  

 

Onde se lê:  

3.1.12. Capacitação técnico-profissional: Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na 

data de abertura das propostas, profissional de nível superior legalmente habilitado, detentor de Certidão de 

Acervo Técnico (CAT), expedida pelo conselho profissional competente, comprovando a sua 

responsabilidade técnica na execução de obras ou serviços de características semelhantes, exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo, e de complexidade equivalente ou superior ao do objeto 

deste Edital. 

 

Leia-se:  

3.1.12 Capacitação técnico-profissional: Comprovação da capacidade técnico-profissional, mediante 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, 

nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe 

técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou 

Registro de Responsabilidade Técnica – RRT. 



 
ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: Às 08:30 

horas, do dia 15/10/2021, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaruna, localizada na 

Av. Duque de Caxias, 290, Centro, neste Município.  

 

As demais disposições do Edital Tomada de Preço nº 02/2021, permanecem inalteradas, a 

referida alteração é para corrigir erro material. 

Por isto, a presente errata não altera a formulação das propostas.  

 

Municipal de Jaguaruna/SC, 06 de Outubro de 2021. 

 

 

 

Fabiano Vitório Cruz  

Comissão Permanente de Licitação 


