
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2021 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 

 
ERRATA Nº 001 

 
O Município de Paial-SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua 

Goiás, 400, nesta Cidade, torna público alteração do edital do processo licitatório conforme 
segue: 
 

 
1. Na Cláusula 5.1.4 do Edital, aonde se lê: 

 
5.1.4.2 – Atestado(s) de capacidade técnica por execução de obra de características 
semelhantes ao objeto desta licitação, de no mínimo de 50%, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, que comprove a aptidão para executar obra/objeto compatível 
em características semelhantes ao objeto desta licitação, devidamente registrado no 
CREA/CAU e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo 
CREA/CAU, em nome de profissional de nível superior legalmente habilitado, com 
vínculo empregatício com a licitante, onde fique comprovada a sua responsabilidade 
técnica na execução de obras/objetos com as características dos serviços constante 
deste Edital; 

 
5.1.4.5 - Declaração da empresa licitante assinada pelo seu responsável técnico, atestando 
que vistoriou o local de execução da obra objeto desta licitação e que tomou conhecimento 
de todas as informações necessárias à execução da mesma; 
 

Leia-se: 
 

5.1.4.2 – Atestado(s) de capacidade técnica por execução de obra de características 
semelhantes ao objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove a aptidão para executar obra/objeto compatível em características 
semelhantes ao objeto desta licitação, devidamente registrado no CREA/CAU e 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA/CAU, 
em nome de profissional de nível superior legalmente habilitado e em nome da 
empresa licitante, com vínculo empregatício com a licitante, onde fique comprovada a 
sua responsabilidade técnica na execução de obras/objetos com as características 
dos serviços constante deste Edital; 
 
Em atendimento ao disposto no artigo 30, parágrafo 1º, inciso I, parágrafo 2º da Lei Federal 
8.666/93, o Atestado de Capacidade Técnica Profissional e Atestado de Capacidade 
Técnica Operacional solicitado no subitem 5.1.4.2 deverá obrigatoriamente contemplar a 
execução dos seguintes serviços com maior relevância técnica para objeto desta Licitação: 
 
a) Execução de Emboço;  
b) Execução de Pintura; 
c) Execução Concreto Armado; 
d) Execução Instalações Elétricas. 

 
 
5.1.4.5 – Declaração de vistoria técnica preenchida e assinada por um representante da 
entidade licitante, de que o responsável técnico da empresa vistoriou o local da obra e todas 
as informações necessárias à execução da mesma, para agendamento da vistoria o licitante 
deverá entrar em contato pelo fone (49)3451-0045 em horário comercial e fazer o 
agendamento com o Sr Adelmo Luis Braatz. 
 
 
 
 
 
 



2. Na Cláusula 12 – Da Garantia da Obra, inclui-se: 
 

12.2. O licitante vencedor deverá apresentar no dia da assinatura do contrato 
garantia contratual de 5% do valor global da obra para garantir as obrigações 
assumidas para completa execução dos serviços, podendo este ser seguro garantia 
com apresentação de apólice quitada, caução em dinheiro ou títulos da dívida 
pública ou fiança bancária. 

 
 
 

3. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.  
 
 

Paial - SC, 24 de setembro de 2021. 
 
 
 

VOLNEI DIOGO DE PELEGRIN 
Prefeito Municipal em exercício 

 
 


