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EDITAL N° 070/2019 
PROCESSO Nº 305/2019 

TOMADA DE PREÇOS 005/2019 
 
 O Prefeito Municipal de Pinhal Grande, no uso de suas atribuições, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal de Pinhal Grande-RS, 
com sede na Avenida Integração, 2691, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, a alteração do item 4.3. do Edital n° 068/2019 da Tomada de Preços n° 005/2019, 
conforme segue: 
 

Fica alterado o item 4.3. do Edital n° 068/2019, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
4.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
 4.3.1. Prova de que a empresa possui no seu quadro funcional permanente, 
profissional de nível superior detentor de certidão ou atestado comprovando a boa execução de 
serviços compatível com o objeto de licitação, conforme descritos no item seguinte, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público, ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de 
acordo com o parágrafo 1º, inciso I do art. 30 da Lei Federal 8666/93, vedada a sua substituição 
por qualquer outro documento. A comprovação da situação funcional do responsável técnico 
deverá ser efetuada através do livro de registro de funcionários, em documentos do ato 
constitutivo da empresa ou contrato de Prestação de Serviços com firma reconhecida dos 
contratantes. 
 4.3.2. Atestado técnico do profissional, devidamente registrado no referido conselho 
(CREA ou CAU) ou Certidão de acervo técnico (CAT), que comprove a execução de: 
 - Edificação - Arquitetônico e Estruturas metálicas em edificação compatível com o 
objeto licitado. 

 Fica definido como parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 
da licitação a execução de Edificação - Arquitetônico e Estruturas metálicas em edificação 
compatível com o objeto licitado. 
 4.3.3. Certidão de Registro no CREA ou CAU da empresa licitante e do responsável 
técnico ligado ao objeto da licitação, ou visto da mesma, no caso de empresa não sediada no 
estado; 
 
 

1. DAS DEMAIS CLÁUSULAS: 
 As demais cláusulas do edital n° 068/2019 permanecem inalteradas, inclusive 
em relação a data de abertura. 
 
 
Pinhal Grande-RS, 04 de outubro de 2019. 
 
 
 
 
Luiz Antonio Burin 
Prefeito Municipal 
 
 

Este Edital foi examinado e aprovado 
atendendo a legislação pertinente, não 

sendo peça de análise desta Procuradoria  
os dados técnicos do objeto licitado 

Em, _____/_____/_______. 
 

_________________________  

 

 


