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PA 109/2021 

EDITAL 055/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS 

RETIFICAÇÃO 

 

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CHUVISCA, representada neste ato 

pelo Prefeito Municipal, Senhor Joel Santos Subda, torna público pelo presente Edital 055/2021, modalidade 

TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, autorizado no PA 109/2021 – Processo 

Administrativo de Licitação, regido pela Lei Federal 8.666/93, suas alterações e legislação pertinente, que 

serão recebidos os ENVELOPES contendo a documentação e a proposta, no dia 22 de Dezembro de 2021, às 

14h (catorze horas), na sede do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Chuvisca, sito a Avenida 28 de 

Dezembro, 3000, Centro, neste Município, quando será dado início à sessão publica de recebimento e abertura 

de ENVELOPES. O presente termo visa retificar o item 1.2.3 e anexo IV como segue: 

 

1.2.3 – Documentos Relativos à Qualificação Técnica 

a) certidão de registro do proponente no CREA e/ou CAU, dentro do seu prazo 

de validade; 

b) comprovação de aptidão do proponente, mediante atestado fornecido por 02 

(duas) pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando o desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação; 

c) comprovação de possuir o proponente, em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra de características semelhantes ao objeto da presente licitação; 

d) declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que manterá a 

obra sobre a supervisão diária de engenheiro civil, indicando o nome e número da inscrição junto ao CREA 

e/ou CAU, de acordo com o modelo constante do ANEXO IV, deste; 

e) declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que recebeu 

e/ou obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação, de acordo com o modelo constante no 

ANEXO V, deste; 

f) declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que visitou o 

local onde deverá ser executa a obra e que o mesmo apresenta todas as condições necessárias ao total 

atendimento do objeto deste procedimento licitatório – ANEXO VI. 

 

I. DOS ANEXOS 

Faz parte deste Edital de Licitação, como anexo: 

d) modelo da declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que 

manterá a obra sobre a supervisão diária de engenheiro, indicando o nome e 

número da inscrição junto ao CREA e/ou CAU, de acordo com o modelo 

constante do ANEXO IV, deste; 

As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 

Chuvisca – RS, 15 de Dezembro de 2021. 

         

 

                                               

                                                                                                                                                                           

 

 

Joel Santos Subda 

                     Prefeito Municipal 

  

 

 

Este edital foi devidamente examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

              Em ___/___/______. 

             

        ________________________ 

              Assessor(a) Jurídico(a) 



 

 

Estad o  d o  Ri o  Gra nd e  d o  Su l  
Pre f e i t u ra  Mun i c i pa l  d e  Chuv i s ca  

Comi s s ã o  d e  Li c i t a ç õ e s  
 

Avenida 28 de Dezembro, 3000, Centro, Chuvisca/RS  CEP: 96193-000 
 Fone: (51) 3611 7093 Fax: (51) 3671 3501   E-mail: licitacoes@chuvisca.rs.gov.br 

 

 

 

PA 109/2021 

ANEXO IV 

(este documento é parte integrante do Edital 055/2021) 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) ................................................, CNPJ (CGC/MF) No 

.............................................................., com sede a .................................................... (endereço completo), 

declara, para fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório regulamentado pelo 

Edital 055/2021, modalidade TOMADA DE PREÇO que se nossa empresa for declarada adjudicatária do 

objeto: 

a) manteremos na obra, na qualidade de co-responsável na gerência dos serviços, o 

Senhor ................................................................, inscrito junto ao CREA e/ou CAU sob N0 

................................; 

b) disporemos de pessoal técnico necessário para a total e plena execução dos 

serviços; 

c) disporemos de todos os equipamentos necessários a total e plena execução dos 

serviços. 

 

 

 

Município/UF, ....... de .....................de 2021. 

 

 

 

 

 

                                              

                                                    Nome do declarante 

                                             No da Carteira de Identidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


