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TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 075/2021. 

 

A Prefeita Municipal de Bom Jesus, LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA, no uso legal de 

suas atribuições, em face de modificações extremamente necessárias, torna público a Retificação do 

Edital de Pregão Presencial 075/2021, para fins de contratação de serviços de detonação de rocha 

(registro de preços), no que o edital passa a viger com as seguintes alterações: 

 

1-DAS ALTERAÇÕES NAS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Modificam-se as exigências de qualificação técnica do edital nº 075/2021  nos itens 11.8, 11.9, 

11.10 e 11.12 que passam a viger com a seguinte redação: 

 

11.8 . Prova de registro ou inscrição, acompanhada de prova de regularidade da empresa no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RS ou no Conselho Federal dos Técnicos 

Industriais (CFT). 

11.9. Indicação do(s) responsável(eis) técnico(s), Engenheiro de Minas ou técnico de mineração 

através de declaração da empresa, onde constará no mínimo o(s) nome(s)do profissional(ais) e o(s) seu(s) 

número(s) de registro(s) no respectivo conselho de classe. 

11.10.  Prova de registro, acompanhada de prova de regularidade do(s) responsável(eis) 

técnico(s) indicado(s), perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -CREA/RS ou perante o 

Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT). 

11.12. - Comprovação de capacitação técnico-profissional mediante a apresentação de 01 (um) 

ou mais atestados ou certidões, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrado na entidade profissional competente (CREA), acompanhada de cópia da Certidão 

de Acervo Técnico – CAT, fornecido pelo CREA ou pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais 

(CFT). 

 

2- DA DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DO CERTAME 

           

            A data de abertura fica alterada para dia 27 de Dezembro de 2021, às 14 horas. 

Os demais itens do Edital de Pregão Presencial 075/2021 permanecem inalterados.                                                               

                                                                                 

                        Bom Jesus, 14 de Dezembro de 2021. 

 

LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

A retificação do edital foi devidamente 

examinada e aprovada por esta Assessoria 

Jurídica. 

                                Em 14/12/2021             

 

 

      ________________________ 

           Assessor(a) Jurídico(a) 


