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RETIFICAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO 29/2019  

EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 23/2019 - SRP 

 

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material elétrico e mão de obra elétrica para manutenção dos 

prédios públicos e Secretarias do Município de Braço do Trombudo, SC. 

O Município de Braço do Trombudo, SC, informa aos interessados que o Edital de Pregão Presencial n.º 23/2019, 

sofreu alterações conforme segue:  

 

 

ONDE SE LÊ:  

Item Quantidade Unid Especificação Marca Preço Unitário 

Máximo 

Total Preço 

Máximo 

82 40 PCT Pistola cola quente 50/60hz bastão fino, 

plug de acordo com as normas de 

INMETRO, 220v. Aprovado pelo 

INMETRO. Manual do fabricante, na 

cor blue. 

 20,57 822,80 

156 50 UND Refletor led 30 wts RGB  92,10 4.605,00 

203 250 SC Abraçadeira de Nylon 200x3,6  8,47 2.117,50 

237 29 UND Luminária de Emergência 1200  239,33 6.940,57 

   Total Máximo Geral   636.392,10 

 

 

LEIA-SE: 

Item Quantidade Unid Especificação Marca Preço Unitário 

Máximo 

Total Preço 

Máximo 

82 40 PCT Spot aletado nylon c/ 01 lâmpada  20,57 822,80 

156 50 UND Refletor led 30 wts   92,10 4.605,00 

203 250 PCT Abraçadeira de Nylon 200x3,6, pacote 

com 100 peças. 

 12,60 3.150,00 

237 29 UND Luminária de Emergência 1200 lumens  346,50 10.048,50 

   Total Máximo Geral   640.532,53 

 

Fica acrescido no edital o item 4.2.4: 

 

4.2.4 Qualificação Técnica 

 

a) Comprovação de Registro ou Certidão de inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA da região da sede da empresa. Caso a empresa vencedora não seja sediada no Estado de Santa 

Catarina, deverá providenciar o Registro junto ao CREA de Santa Catarina;  
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b) Comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

responsável técnico de nível superior ou outro devidamente reconhecido e registrado pelo CREA. A comprovação 

do vínculo poderá ser feita através de:  

b.1. Quando se tratar de funcionário, cópia da Carteira Profissional de Trabalho ou da Ficha de Registro de 

Empregados (FRE).  

b.2. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, cópia do ato constitutivo da mesma.  

b.3. Quando se tratar de autônomo, cópia do contrato de prestação de serviços, com as assinaturas devidamente 

reconhecidas em cartório.  

c) O profissional indicado deverá constar na Certidão de Pessoa Jurídica do CREA, como responsável técnico pela 

empresa, ou como pertencente ao seu quadro técnico, conforme estabelecido nos artigos 59 e 60 da Lei Federal nº 

5.195/66 e Inciso II, art. 8º da Resolução nº 336/89 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.  

d) Comprovação de qualificação técnica, em nome do(s) responsável(is) técnico (s), mediante apresentação de 

Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrado no CREA, juntamente com a respectiva Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA, de execução de serviços semelhantes em complexidade técnica ao 

solicitado, quais sejam: MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA.  

e) Somente serão aceitos atestados e sua respectiva CAT fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente certificados pelo CREA da região onde foram executados os serviços. 

f) O atestado e sua respectiva CAT deverão conter as seguintes informações básicas:  

f.1. Nome do contratado e do contratante;  

f.2. Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza);  

f.3. Localização e período de realização;  

f.4. Serviços executados  

g) O atestado e sua respectiva CAT que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não será 

considerado pela Comissão de Pregão. 

 

As demais Cláusulas do Edital permanecem inalteradas. 

 

Em atenção às alterações, prorroga-se para o dia 04/07/2019 a partir das 08h15min a entrega dos envelopes de 

proposta e habilitação e credenciamento. A abertura da sessão fica marcada para as 08h30min da mesma data da 

entrega dos documentos. Permanecem inalteradas as demais condições. 

Braço do Trombudo, em  17 de junho de 2019.                                                                                                             

 

 

 

Nildo Melmestet                                                                

Prefeito Municipal                                                             

 


