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MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 
ERRATA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2022 - REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022 - PROCESSO Nº 37/2022 

 
 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de calceteiro, colocação de meio – fio, e construção 
conserto de bocas de lobo, meio fio e calçadas de concreto, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra 
necessária para realização dos trabalhos, que serão prestados pela proponente em todas as vias que requeiram manutenção no 
município de Itapoá- SC, conforme edital e seus anexos. 
 
 Em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, o Município de Itapoá torna público a alteração 

promovida no edital da Concorrência Pública Nº 07/2022 - Registro de Preço Nº13/2022 - Processo nº 37/2022, conforme  

justificativa apresentada pela CI nº153/2022/SEINFRA.   

 
 O Município de Itapoá torna público a seguinte alteração ao edital em epígrafe: 
 

ONDE CONSTA: 

 
7.6.4.4. Capacidade técnica profissional: 

7.6.4.4.1. Apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, acompanhado da CAT - Certidão de Acervo Técnico, compatíveis 

em características e quantidades com o objeto licitado, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, registrado 

no CREA (Instrução Normativa nº 001 de 09/02/2001 do CREA/SC), Conselho de Arquitetura E Urbanismo - CAU ou Conselho 

Federal dos Técnicos - CFT, que comprovem que o seu responsável técnico (Engenheiro civil ou arquiteto, ou outro profissional 

com qualificação demonstrada para a execução dos serviços), pertencente ao quadro efetivo da empresa na data da licitação, 

exerceu atividade no ramo do objeto licitado de no mínimo 50% do objeto licitado, ou seja: 

 

Descrição Item Quantitativo 

Execução  de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 

11 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 

1 150m2 

Execução  de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 

25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 

1.2 150m2 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 

base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 

2 150m 

Execução  de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 

cm, armado. 

4 112,50 m2 

 
 

PASSA A VIGORAR: 

 

7.6.4.4. Capacidade técnica profissional: 

7.6.4.4.1. Apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, acompanhado da CAT - Certidão de Acervo Técnico, compatíveis 

em características e quantidades com o objeto licitado, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, registrado 

no CREA (Instrução Normativa nº 001 de 09/02/2001 do CREA/SC), Conselho de Arquitetura E Urbanismo - CAU ou Conselho 

Federal dos Técnicos - CFT, que comprovem que o seu responsável técnico (Engenheiro civil ou arquiteto, ou outro profissional 

com qualificação demonstrada para a execução dos serviços), pertencente ao quadro efetivo da empresa na data da licitação, 

exerceu atividade no ramo do objeto licitado de no mínimo 50% do objeto licitado, ou seja: 

 

Descrição Item Quantitativo 

Execução  de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 

cm, espessura 6 cm. af_12/2015 

1 150m2 

Execução  de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 

25 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 

1.2 150m2 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 2 150m 
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concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base 

inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 

 

 
Conforme o Art. 21º 4º da Lei nº 8.666/93, onde consta à DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 

ENVELOPES se manterá o exposto, pois esta alteração não fere os princípios deste artigo e parágrafo. 
 
 
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital.  

 
Itapoá, 18 de maio de 2022. 

 
 
 

ANGELA MARIA PUERARI 
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 
 

STÉFANIE LIARA CASTILHO DE AGUIAR 

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA  

 

 
 


