
 

 

1/1 
 

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 

ERRATA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021 - PROCESSO Nº 70/2021 
 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E DE REABERTURA DE PRAZO 

 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de agentes 
operacionais e pedreiros, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, parte 
integrante deste Edital e seus Anexos.  
 

Em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, e do Art. 22 do Decreto Federal nº 10.024/2019, 
o Município de Itapoá torna público as alterações promovidas no edital do Pregão Eletrônico nº 35/2021 - Processo nº 70/2021. 

Em virtude da Impugnação enviada através do Portal de Compras Públicas conforme Relatório de Impugnação 
publicado no Site Oficial do Município em 24/08/2021, sob fls. 231 à 236 e Parecer nº 24/2021 da Secretaria de Planejamento 
e Urbanismo, sob fls. 249/251 que culminou pela presente errata. 

O Município de Itapoá torna públicas as seguintes alterações ao edital em epígrafe: 
 

INCLUI-SE OS ITENS: 

 
11.3.4.2. Prova de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU. Caso a Empresa Licitante for de outro Estado, deverá posteriormente, 
no momento da contratação, apresentar o visto para si e para seus responsáveis técnicos no CREA-SC / CAU-SC, comprovando 
a habilitação para execução de serviços semelhantes ao objeto do Edital. (Resolução Confea 266/1999, artigo 4°); 
11.3.4.2.1. A certidão de pessoa jurídica deverá estar válida na data da apresentação das propostas, cumprindo entre outros 
requisitos de validade o tocante da Resolução do CREA nº 336/1989. 
11.3.4.2.1.1. Da Certidão acima deve figurar como responsável técnico pela empresa proponente, engenheiro civil, arquiteto, 
ou ainda responsável técnico com qualificação demonstrada para a execução dos serviços. 
11.3.4.2.2. No caso do Técnico Profissional de Nível Superior responsável pelos serviços e pela empresa ser proprietário/sócio 
da empresa, deverá comprovar o vínculo por meio da "Certidão Simplificada" emitida pela Junta Comercial do Estado ou do 
Contrato Social ou alteração contratual, em vigor. 
11.3.4.2.3. Se o Técnico Profissional de nível superior responsável pelos serviços e pela empresa não for proprietário/sócio, 
deverá comprovar o vínculo efetivo por meio de: 
a) Cópia da ficha de registro de empregado aprovada pelo Ministério do Trabalho, sendo admitida cópia de livro de registro 
ou de ficha eletrônica quando o caso; 
b) Cópia da carteira de trabalho CTPS, páginas de qualificação civil e página da contratação; 
c) contrato de prestação de serviços firmado com a proponente; 
d) Certidão simplificada da junta comercial do estado da sede da proponente ou documento equivalente quando o(s) 
profissional(s) for sócio da licitante. 

 
Onde consta a DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO passa a vigorar da 

seguinte forma: 
 
Envio das Propostas e Habilitação das 08h00min do dia 22/09/2021 até às 08h00min do dia 04/10/2021.  
Abertura da Sessão às 08h30min do dia 04/10/2021. 

 
 
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital. 
 

 
Itapoá, 21 de setembro de 2021. 

 
 
 

 
ANGELA MARIA PUERARI 

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 
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