
Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

TERMO DE RETIFICAÇÃO
Carta Convite n.º 01/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL-RS., no uso das suas atribui-
ções legais, torna público para conhecimento dos interessados, a RETIFICA-
ÇÃO do Edital n.º 01/2020, modalidade Carta Convite, conforme segue: 

Consta no Edital n.º 01/2020 em seu subitem 3.2.1 – Habilitação Ju-
rídica, alíneas I, 3.2.1.1 ¨a¨ e ¨c¨;
I – registro ou inscrição na entidade profissional competente, da empresa participan-
te na licitação – CREA;

3.2.1.1 – A comprovação de aptidão referida no inciso II será feita por atestado for-
necido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado
nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

a) capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de ní-
vel superior devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA), detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características se-
melhantes ao objeto da licitação.
c) Todo atestado de capacidade técnica deverá conter, obrigatoriamente, a chancela
do CREA na ART do responsável técnico da empresa. Este profissional deverá ter seu
nome consignado no Certificado de Registro de Pessoa Jurídica como responsável téc-
nico do licitante.

Deverá ser considerado o seguinte enunciado para alíneas supramen-
cionadas:

I – registro ou inscrição na entidade profissional competente, da empresa participan-
te na licitação – (CREA ou CAU);

3.2.1.1 – A comprovação de aptidão referida no inciso II será feita por atestado for-
necido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado
nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

a) capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de ní-
vel superior devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA ou CAU),
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de caracte-
rísticas semelhantes ao objeto da licitação.
c) Todo atestado de capacidade técnica deverá conter, obrigatoriamente, a chancela
do CREA ou CAU na ART do responsável técnico da empresa. Este profissional deve-
rá ter seu nome consignado no Certificado de Registro de Pessoa Jurídica como res-
ponsável técnico do licitante.



Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido Edital.
 

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Paraíso do Sul, 17 de janeiro de 2020.

          ARTUR ARNILDO LUDWIG
               Prefeito Municipal de Paraíso do Sul


