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ERRATA DE LICITAÇÃO 

 

Processo Licitatório nº 006/2021 

Carta Convite nº 002/2021 

 

A Câmara de Vereadores de Araquari, por intermédio de seu Presidente, torna público para conhecimento 

dos interessados a RETIFICAÇÃO ao edital da Carta Convite Nº 002/2021, tipo Menor Preço Global, relativo 

ao Processo nº: 006/2021, contendo as seguintes alterações ao instrumento convocatório: 

 

- Na qualificação técnica: 

Onde se lê:  

10.1.3 - Qualificação Técnica 
  

a) Certidão de Registro e Regularidade da Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) ou CAU, da região da sede da empresa; 
 

b) Qualificação técnico-profissional: comprovação de que o Responsável Técnico tenha participado, 

nesta qualidade de Responsável Técnico, de serviços compatíveis com o objeto da presente licitação, por 
intermédio de certidão(ões) e/ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU acompanhado(s) pela(s) devida(s) Certidão(ões) de 
Acervo(s) Técnico(s) – CAT(s), que comprove(m) a execução de: estrutura de concreto armado, 
edificação de alvenaria para fins especiais. 
 

c) Indicação do Responsável Técnico com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, mediante 

Termo de Disponibilidade de Responsável Técnico. 
 
NOTA 1: O Termo de Disponibilidade de Responsável Técnico deverá indicar a qualificação completa do 

profissional e sua disponibilidade para a execução dos serviços, assinado pelo representante da empresa 

licitante. 

NOTA 2: O profissional apresentado com detentor do acervo deverá ser o mesmo a emitir a ART/RRT 

de Execução. 

d) Qualificação técnico-operacional: comprovação pela empresa licitante de ter executado serviços 

compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão(ões) ou atestado(s), em nome da própria 
licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado(s) 
pelo  CREA ou CAU, acompanhado(s) pela(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) – CAT(s). 
Consideram-se como compatíveis os atestados que possuam, no mínimo, os quantitativos que em seu 
somatório representem valores de 100% da quantidade contida na Planilha de Serviços e Preços. 

 
NOTA 1: No caso de consórcio, a empresa líder deverá ser a empresa que detenha o atestado para 
o serviço de maior representatividade técnica e econômica, a saber: 
Edificação de alvenaria para fins especiais. É considerada a empresa líder, a empresa que detiver o 

maior percentual na participação do Consórcio. 

 
NOTA 2: Será permitida a apresentação de mais de 01 (um) Atestado/Certidão de Capacidade 
Técnica, considerando-se como válida a soma dos quantitativos destes atestados para atendimento 
da exigência contida na alínea “c” acima. 
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NOTA 3: Para a comprovação dos requisitos previstos neste item, caso o Atestado/Certidão não 

traga de forma expressa as informações necessárias, a licitante deverá juntar documento hábil a 

comprovar as informações, a exemplo de: via autenticada do contrato atestado/certificado; via 

autenticada do Edital de Licitação a que o atestado/certidão se refere, cópia autenticada do termo 

de medição/recebimento a que o atestado/certidão se refere, ou outros documentos que 

eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações a serem 

averiguadas. 

 

e) A licitante deverá apresentar Declaração de Conhecimento das condições do local de execução do 
objeto, conforme Anexo 3 do Edital. 

 
10.1.3.1 - As certidões e/ou atestados apresentados para fins de qualificação técnica deverão conter, 

no que couber, as seguintes informações: 
 

 Nome do contratado e do contratante; 

 Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra); 

 Localização; 

 Prazo de execução. 

 

Leia-se:  

10.1.3 - Qualificação Técnica 
  

a) Certidão de Registro e Regularidade da Licitante no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou CAU, da região da sede da empresa; 
 

b) Indicação do Responsável Técnico com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, 

mediante Termo de Disponibilidade de Responsável Técnico. 
NOTA 1: O Termo de Disponibilidade de Responsável Técnico deverá indicar a qualificação completa do 

profissional e sua disponibilidade para a execução dos serviços, assinado pelo representante da empresa 

licitante. 

c) A licitante deverá apresentar Declaração de Conhecimento das condições do local de execução 
do objeto, conforme Anexo 3 do Edital. 

 
10.1.3.1 - As certidões e/ou atestados apresentados para fins de qualificação técnica deverão conter, no 

que couber, as seguintes informações: 
 

 Nome do contratado e do contratante; 

 Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra); 

 Localização; 

 Prazo de execução. 
 
 

- Na qualificação Financeira: 

Onde se lê: 

10.1.4 - Qualificação Econômica – Financeira 
 

a) Balanço Patrimonial detalhado, assinado por contabilista habilitado e pelo representante legal da 
empresa, e demonstrações do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei. Em se 
tratando de S.A., balanço patrimonial devidamente registrado (art.289, caput e § 5o, da Lei Federal no 
6.404/76). Quando outra forma societária, balanço acompanhado de cópia do termo de abertura e 

encerramento do Livro Diário do qual foi extraído (art. 5o, § 2o, do Decreto-lei no 486/69), autenticado pelo 
órgão competente do Registro do Comércio. 
 

b) Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
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As empresas sediadas no Estado de Santa Catarina deverão providenciar: 

b.1) Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 
1º/4/2019 Apresentar Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da proponente (SISTEMA EPROC); 
Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019 

Apresentar Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

proponente (SISTEMA SAJ); 

ATENÇÃO: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir 

de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" 
deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quanto no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas 
conjuntamente, caso contrário não terão validade. 
 

Leia-se: 

10.1.4 – Qualificação Econômico Financeira 

a) Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
As empresas sediadas no Estado de Santa Catarina deverão providenciar: 

a. Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 
1º/4/2019 Apresentar Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da proponente (SISTEMA EPROC); 
Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019 

Apresentar Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

proponente (SISTEMA SAJ); 

ATENÇÃO: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir 

de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" 
deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quanto no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas 
conjuntamente, caso contrário não terão validade. 
 
 

Tendo em vista que a alteração supracitada não interfere na elaboração da proposta, será mantida 
a data de realização da sessão do Convite, para o dia 22/06/2021, em sessão presencial, a partir das 10:00 
horas (horário de Brasília-DF). 
 

Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de Licitação e seusanexos, 
permanecem inalterados. 
 
Esta   errata   está   disponível através do site:  
https://www.cvaraquari.sc.gov.br/camara/conteudo/licitacoes              
ou e-mail compraselicitacoes@cvaraquari.sc.gov.br. 
 

 
31 de maio de 2021. 

 
 

____________________________________ 
Neuzir Elio Machado 

Presidente da Câmara de Vereadores de Araquari 
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