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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA- SC.  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2020 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 05/2020 

 Termo Retificativo nº 01  

O Senhor Serginho Rodrigues de Oliveira, Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação das 

informações constantes no Edital de Tomada de Preços número 05/2020, como segue 

abaixo: 

Preâmbulo do Edital, como segue abaixo:  

Onde lia-se 

12.4.1 Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura – CREA com indicação do objeto social compatível com a presente licitação, 

contendo, obrigatoriamente, o registro dos responsáveis técnicos; 

Leia-se 

Com a criação do CAU, por meio da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, os 

arquitetos e urbanistas passaram a ter conselho próprio e o Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, passou a ser Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia. Desta forma, o registro para arquitetos e urbanista ou empresas de 

arquitetura e urbanismo passou a ser no CAU. 

Dessa forma, a  participação pode ser das empresas registradas tanto no CAU quanto no 

CREA. 

Onde lia-se 

12.4.3 Demonstração de possuir a licitante em seu quadro permanente de pessoal, 

Engenheiro Civil, devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA), 

detentores de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes e compatíveis às do objeto da licitação; 

Leia-se 

12.4.3 Demonstração de possuir a licitante em seu quadro permanente de pessoal, 

Engenheiro Civil, devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA ou CAU), 

detentores de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes e compatíveis às do objeto da licitação; 

Onde lia-se 

12.4.3.1 Para comprovação do vínculo empregatício do engenheiro civil com a empresa 

licitante deverá ser apresentado cópia autenticada da CTPS, acompanhada dos últimos 
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três recolhimento do FGTS. Para dirigente da empresa, tal comprovação poderá ser feita 

através da cópia da Ata da Assembleia que investiu no cargo ou do Contrato Social; 

Leia-se 

12.4.3.1 Para comprovação do vínculo empregatício do engenheiro civil com a empresa 

licitante deverá ser apresentado cópia autenticada da CTPS, acompanhada dos últimos 

três recolhimento do FGTS ou contrato de prestação de serviços do engenheiro ou 

arquiteto com a empresa. Para dirigente da empresa, tal comprovação poderá ser feita 

através da cópia da Ata da Assembleia que investiu no cargo ou do Contrato Social; 

 

Ficam inalteradas as demais disposições do Edital.  

 

Bom Jardim da Serra, 11 de maio de 2020.  

 

Serginho Rodrigues de Oliveira 

Prefeito Municipal 


