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RETIFICAÇÃO AO EDITAL 022/2020 
 
 

O Município de Anitápolis comunica a retificação ao Edital 022/2020:  
 
ONDE SE LÊ: PREÂMBULO 
 
Os envelopes de proposta e documentação deverão ser entregues no Departamento 
de Licitações, localizado na sede deste Município – Rua Gonçalves Junior, 260, Centro, 
Anitápolis, SC até às 09:00 horas do dia 25/08/2020, para abertura no mesmo dia às 
09:00  horas, na hipótese de não haver expediente nesta data, ocasião em que se 
dará início ao credenciamento e à abertura dos envelopes. 
 
LÊ – SE: 
 
Os envelopes de proposta e documentação deverão ser entregues no Departamento 
de Licitações, localizado na sede deste Município – Rua Gonçalves Junior, 260, Centro, 
Anitápolis, SC até às 09:00 horas do dia 03/09/2020, para abertura no mesmo dia às 
09:00  horas, na hipótese de não haver expediente nesta data, ocasião em que se 
dará início ao credenciamento e à abertura dos envelopes. 
 
ONDE SE LÊ : 
 
6.4 . Qualificação Técnica 
 

6.4.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos 
documentos de habilitação e propostas de preço, com habilitação para execução 
de obras de iluminação de um campo de futebol, emitida pelo CREA/CAU da 
jurisdição da sede da empresa licitante. 
 
6.4.2 Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na 
data fixada para a entrega da proposta, profissional de nível superior legalmente 
habilitado, o qual deverá constar da Certidão de Pessoa Jurídica descrita no 
item 6.4.1., que, obrigatoriamente, será o profissional preposto (residente na 
obra), detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU 
da região competente, comprovando a sua responsabilidade técnica na 
execução de obra de edificações com características semelhantes e 
complexidade operacional equivalente ou superior às indicadas nos projetos e 
especificações, objeto deste Edital. 

 
6.4.3. Comprovação de que o profissional detentor da Certidão de Acervo 
Técnico (CAT) integra o quadro funcional (corpo técnico) da empresa licitante, 
devendo apresentar um dos seguintes documentos: 

 
a) sócio, diretor ou empresário, através da documentação apresentada para 

habilitação jurídica; 
b) empregado: contrato de trabalho ou qualquer documento comprobatório de 

vínculo empregatício previsto na legislação de regência da matéria; 
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c) Contrato de Prestação de Serviços. 
 
 

6.4.4Declaração formal de disponibilidade relativamente às instalações, 
máquinas, ferramentas, equipamentos e pessoal capacitado necessário 
para a realização das obras, objeto desta Licitação. 

 
6.4.4.1O Município de Anitápolis se reserva ao direito de efetuar, após a 
homologação do resultado do julgamento e antes da assinatura do contrato, 
a inspeção para verificar se a empresa licitante possui estrutura necessária 
para a execução das obras, objeto desta licitação.  

 
6.4.5. O responsável técnico indicado na certidão do CREA/CAU deverá 
integrar a equipe técnica e não poderá ser substituído sem prévia 
autorização do Setor de Engenharia do Município de Anitápolis.  
 

6.4.6. Comprovar, mediante Atestado de Capacidade Técnica, passada por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, a execução de serviços 
compatíveis em características, quantidades e prazos com os do objeto da 
presente licitação. 

 
6.4.7. Comprovação emitida obrigatoriamente por Engenheiro ou Arquiteto da 
empresa interessada, de que o proponente recebeu o presente Edital e todos os 
seus ANEXOS, bem como tomou conhecimento do projeto, das especificações e 
normas pertinentes à execução dos serviços (conforme modelo constante do 
Anexo II do presente Edital). 
 
 

LÊ-SE: 
 

6.4.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos 
documentos de habilitação e propostas de preço, com habilitação para execução 
de obras de iluminação de um campo de futebol, emitida pelo CREA/CAU da 
jurisdição da sede da empresa licitante, ou Certidão de Registro no Conselho 
Federal do Técnicos Industriais – CFT, conforme a Resolução n° 074, de 05 de 
julho de 2019. 
 
6.4.2 Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na 
data fixada para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou técnico 
legalmente habilitado, o qual deverá constar da Certidão de Pessoa Jurídica 
descrita no item 6.4.1., que, obrigatoriamente, será o profissional preposto 
(residente na obra), detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo 
CREA/CAU ou CFT da região competente, comprovando a sua responsabilidade 
técnica na execução de obra de edificações com características semelhantes e 
complexidade operacional equivalente ou superior às indicadas nos projetos e 
especificações, objeto deste Edital. 
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6.4.3. Comprovação de que o profissional detentor da Certidão de Acervo 
Técnico (CAT) integra o quadro funcional (corpo técnico) da empresa licitante, 
devendo apresentar um dos seguintes documentos: 

 
a) sócio, diretor ou empresário, através da documentação apresentada para 

habilitação jurídica; 
 

b) empregado: contrato de trabalho ou qualquer documento comprobatório de 
vínculo empregatício previsto na legislação de regência da matéria; 
 

c) Contrato de Prestação de Serviços. 
 

d) Qualificação dos funcionários com certificados NR10 (Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR 35 (Trabalho em Altura). 

 
6.4.4Declaração formal de disponibilidade relativamente às instalações, 
máquinas, ferramentas, equipamentos e pessoal capacitado necessário 
para a realização das obras, objeto desta Licitação. 

 
6.4.4.1O Município de Anitápolis se reserva ao direito de efetuar, após a 
homologação do resultado do julgamento e antes da assinatura do contrato, 
a inspeção para verificar se a empresa licitante possui estrutura necessária 
para a execução das obras, objeto desta licitação.  

 
6.4.5. O responsável técnico indicado na certidão do CREA/CAU ou CFT 
(Conselho Federal de Técnicos Industriais) deverá integrar a equipe técnica 
e não poderá ser substituído sem prévia autorização do Setor de 
Engenharia do Município de Anitápolis.  
 

6.4.6. Comprovar, mediante Atestado de Capacidade Técnica, passada por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, a execução de serviços 
compatíveis em características, quantidades e prazos com os do objeto da 
presente licitação. 

 
6.4.7. Comprovação emitida obrigatoriamente por Engenheiro ou Arquiteto da 
empresa interessada, de que o proponente recebeu o presente Edital e todos os 
seus ANEXOS, bem como tomou conhecimento do projeto, das especificações e 
normas pertinentes à execução dos serviços (conforme modelo constante do 
Anexo II do presente Edital). 
 

 
 
 

Anitápolis, 18 de Agosto de 2020. 
 
 

Laudir Pedro Coelho 
Prefeito Municipal 

 


