
 

 

ERRATA 
 
Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d´Oeste e Luzerna - SC. 
 
Pregão Presencial JHL 005/2021 
Licitação nº 007/2021 
Protocolo 0093/2021 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS 
SUBMERSÍVEIS DE FABRICAÇÃO DA ABS/SULZER, KSB, WILO, EBARA, SCHNEIDER, FLYGT, 
IMBIL E MARK, DE PROPRIEDADE DO SIMAE 
A Diretora Presidente torna público aos interessados a alteração do Edital de Licitação Pregão 
Presencial n.005/2021, nos seguintes termos: 
 

1ª Alteração – Alteração da data de entrega dos envelopes e abertura da sessão (Preâmbulo 

e item 7.1 do Edital)  
 
a) Fica alterada a data de recebimento dos Envelope nº 1º (Proposta de Preços) e Envelope nº 2 

(Documentos de Habilitação) para: até às 9h do dia 12/03/2021; 
 

b) Fica alterada a data de abertura da sessão pública e credenciamento para: dia 12/03/2021 

às 9h 10min. 
 

2º Alteração – exclusão da alínea “e” do item 6.3 QUALIFICAÇAO TÉCNICA 
da Edital alteração da alínea “h” no item 6.2 do Edital, na parte qualificação 
técnica com renumeração das alíneas existentes 
 
Onde se lê:  

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 e) Certificado de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente     

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) atualizada, em nome da 

empresa; 

f) Certidão de Registro na entidade profissional competente – CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) – atualizada do(s) seu(s) responsável(is) 

técnico(s); 

g) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome da 

licitante, comprovando a execução de serviços em manutenção corretiva e/ou 

instalação de bombas submersíveis; 

Obs1: Caso apresente atestado fornecido por esta Autarquia, deverá apresentar 

juntamente atestado de outra pessoa jurídica de direito público ou privado; 

h) Comprovação de vínculo com profissional de nível superior que comprovou a 

capacidade técnica na alínea “g” acima, através de: 

I) Carteira de Registro Profissional comprovando que o profissional pertence ao 

quadro permanente, OU; 



 

 

II) Contrato de Prestação de Serviços comprovando que o profissional presta 

serviços para a empresa licitante, OU;  

III) Termo de Compromisso assinado pelo profissional que prestará os serviços 

técnicos, vinculados à esta licitação, OU; 

IV) Caso o profissional seja sócio da empresa licitante, deverá ser comprovado 

o vínculo profissional mediante cópia do contrato social da licitante; 

 

Leia-se:  
 
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

e) Certidão de Registro na entidade profissional competente – CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) – atualizada do(s) seu(s) responsável(is) 

técnico(s); 

f) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome da 

licitante, comprovando a execução de serviços em manutenção corretiva e/ou 

instalação de bombas submersíveis; 

Obs1: Caso apresente atestado fornecido por esta Autarquia, deverá apresentar 

juntamente atestado de outra pessoa jurídica de direito público ou privado; 

g) Comprovação de vínculo com profissional de nível superior que comprovou a 

capacidade técnica na alínea “g” acima, através de: 

I) Carteira de Registro Profissional comprovando que o profissional pertence ao 

quadro permanente, OU; 

II) Contrato de Prestação de Serviços comprovando que o profissional presta 

serviços para a empresa licitante, OU;  

III) Termo de Compromisso assinado pelo profissional que prestará os serviços 

técnicos, vinculados à esta licitação, OU; 

IV) Caso o profissional seja sócio da empresa licitante, deverá ser comprovado 

o vínculo profissional mediante cópia do contrato social da licitante; 

 
 

 
 

Joaçaba, 01 de março de 2021. 
 
 

 
______________________________________ 

Patricia Callegari Warken 
Diretora Presidente  

 


