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ERRATA 003/2020 
 

Processo Licitatório nº 059/2020 – PML 
Tomada de Preços nº 004/2020 – PML 

 
 

A Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Luzerna torna público 

para conhecimento dos interessados, a ERRATA de cláusula editalícia referente ao processo licitatório 

em epígrafe. Assim, na página 7 do Edital onde se lê: 

 

5.2.3.3 – Demonstração de capacitação técnico-profissional através de comprovação de o proponente possuir 
em seu quadro de funcionários, ou como prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, 
Engenheiro Civil/Arquiteto, o qual será obrigatoriamente o profissional preposto, detentor de Certidão de Acervo 
Técnico (CAT) expedido pelo CREA/CAU, por execução de obras de características semelhantes às do objeto 
deste Edital, devendo juntar para tal comprovação os seguintes documentos:  
 a) Cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal que comprove, nos termos da legislação 
vigente, que o engenheiro civil/arquiteto indicado pertence ao quadro de funcionários da empresa, ou é prestador 
de serviços para a empresa;  
 b) Certidão de Acervo Técnico (CAT) Profissional emitido pelo CREA/CAU deste mesmo engenheiro 
civil/arquiteto que comprove ter o mesmo se responsabilizado por serviços relativos às parcelas de “Maior 
Relevância” indicadas no item 5.2.3.3. 

 
Leia-se: 

 
5.2.3.3 – Demonstração de capacitação técnico-profissional através de comprovação de o proponente possuir 
em seu quadro de funcionários, ou como prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, 
Engenheiro Eletricista, o qual será obrigatoriamente o profissional preposto, detentor de Certidão de Acervo 
Técnico (CAT) expedido pelo CREA, por execução de obras de características semelhantes às do objeto deste 
Edital, devendo juntar para tal comprovação os seguintes documentos:  
 a) Cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal que comprove, nos termos da legislação 
vigente, que o engenheiro eletricista indicado pertence ao quadro de funcionários da empresa, ou é prestador 
de serviços para a empresa;  
 b) Certidão de Acervo Técnico (CAT) Profissional emitido pelo CREA deste mesmo engenheiro 
eletricista que comprove ter o mesmo se responsabilizado por serviços relativos às parcelas de “Maior 
Relevância” indicadas no item 5.2.3.3. 

 
 

 

Houve um equívoco na redação de tal exigência quanto a comprovação de qualificação 

técnica, contudo como o objeto se refere a redes de energia elétrica e iluminação pública, não há como 

um engenheiro civil/arquiteto executar esse tipo de obra. Assim, a comprovação está atrelada ao 

atendimento do objeto do Edital. 
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Em virtude de a correção não trazer prejuízo aos licitantes e ao interesse público da 

Administração Municipal, mantêm-se as mesmas datas e horários previstos para entrega e abertura 

dos envelopes conforme indicados no preâmbulo do Edital. 

 

Luzerna/SC, 10 de agosto de 2020. 
 
 
 

_________________________________________ 
DEBORA TAIS MENLAK 

Chefe do Setor de Licitações 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 


