
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E RETIFICAÇÃO  
AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 002/2015 

 
 

A Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela Portaria Ordinatória nº66 
de 29 de junho de 2015, torna público as alterações ao edital supracitado, que tem por objeto “A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE 
MODIFICAÇÕES NO ATUAL PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS) DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA – CAU/SC, ACRESCIDA 
DE PESQUISA SALARIAL QUE SUBSIDIE AS MODIFICAÇÕES, DE MODO A IDENTIFICAR E 
CORRIGIR AS DISTORÇÕES EXISTENTES NO PCCS ATUAL”, conforme itens abaixo: 
 

1. Retificação 
 

Onde se lê: 
9.1.3. Da Qualificação Técnica 
9.1.3.1. Apresentar ao menos atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, demonstrando a execução satisfatória de serviços similares ao objeto 
da presente licitação; 
 
Leia-se: 
9.1.3. Da Qualificação Técnica 
9.1.3.1. Apresentar pelo menos 1 (um) e no máximo 3(três) atestados de capacidade técnica 
emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado ou atestado 
no Conselho Regional de Administração (CRA/SC), que comprove já ter a licitante lhe prestado 
os serviços constantes do objeto desta licitação, informando, sempre que possível, os valores e 
demais dados técnicos, bem como se foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de 
satisfação. Tal atestado deverá ser fornecido em papel timbrado, datado e assinado. 
 
 
Onde se lê: 
9.1.3.1.1. Referido atestado deverá comprovar que o licitante possui experiência profissional 
compatível com o OBJETO neste certame, ou seja, serviços contábeis em órgão público, que difere 
da contabilidade privada. 
 
Leia-se: 
9.1.3.1.1. O Referido atestado deverá comprovar que o licitante possui experiência profissional 
compatível com o OBJETO do certame, ou seja, que a licitante tenha realizado a implementação ou 
a revisão de Planos de Cargos e Salários com 10 (dez) funções, no mínimo. 
 
 
Onde se lê: 
14.1.1. O valor global se substancia na execução dos serviços por 12 meses. 
 
Leia-se: 
14.1.1. O valor global se substancia na execução dos serviços por 3 (três) meses. 

 
 



 

 
2. Supressão dos itens 9.1.3.2 e 9.1.3.3 

 
9.1.3. Da Qualificação Técnica 
(...) 
9.1.3.2. Declaração de que a LICITANTE possui, no mínimo, escritório na região metropolitana de 
Florianópolis SC para garantir o adequado e pleno atendimento da execução do contrato, ou não 
tendo, compromisso formal de montá-lo dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias com 
estrutura suficiente para o atendimento da contratante, e que dispõe de aparelhamento técnico 
suficiente para boa execução dos serviços (art. 30, § 6º da Lei 8.666/93); 
 
9.1.3.3 Prova de Regularidade e inscrição de seus atos constitutivos perante o CRC; 
 

Em respeito ao artigo 21, § 2o, III, da Lei 8.666/93 e ao princípio administrativo da 

competitividade, resolve esta Administração reabrir os prazos incialmente estabelecidos no Edital 

de Tomada de Preços nº 002/2015, nos seguintes termos: 

 

DATA DA SESSÃO DE ABERTURA (HABILITAÇÃO): 28/01/2016 às 14h 

CREDENCIAMENTO 

HORÁRIO: das 13h30min até às 14h00min 

LOCAL: Sede do CAU/SC: Avenida Prefeito Osmar Cunha, 260, 6º andar, Ed. Royal Business Center 

Centro, Florianópolis, SC. 

CADASTRAMENTO: 

Período: até o dia 25/01/2016. 

Horário: das 10h00min às 17h00min 

 

Ficam inalteradas as demais disposições editalícias. 

 

Florianópolis/SC, 11 de janeiro de 2016. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Maria Carolina Santiago  

Presidente da Comissão Permanente de Licitações do CAU/SC 
 

 

 


