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ALTERAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 

 

ALTERA O EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 17/2021 objetivando o 

registro de preços para eventual contratação de 

empresa para serviços de detonação de rochas 

para atendimento da Secretaria Municipal de 

Obras, Transporte e Trânsito. 

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o EDITAL de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 sofreu alteração quanto à exigência de documentação 

de qualificação técnica, a saber: 

 

No Edital Item: 

7.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Onde se lê: 

a) Prova de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

da licitante e do seu Responsável Técnico, em vigor. 

b) Dispor de Engenheiro de Minas para acompanhamento das atividades de 

detonação e extração. 

c) Comprovação de aptidão de desempenho de atividades pertinentes, e compatíveis 

e semelhantes com o objeto da licitação, que deverá ser feita através de um atestado de 

responsabilidade técnica de complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado no CREA, 

em nome do Responsável Técnico da empresa. 

 

Passa a ter a seguinte redação: 

a) Prova de registro da licitante e do seu Responsável Técnico junto ao Conselho 

competente (de Engenharia e Agronomia/CREA, dos Técnicos Industriais/CFT ou 

equivalente) em vigor; 
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b) Dispor de Engenheiro de Minas ou Técnico Industrial cadastrado no Conselho 

Federal dos Técnicos Industriais – CFT para acompanhamento das atividades de detonação 

e extração; 

c) Comprovação de aptidão de desempenho de atividades pertinentes, e compatíveis 

e semelhantes com o objeto da licitação, que deverá ser feita através de um atestado de 

responsabilidade técnica de complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado no órgão 

competente, em nome do Responsável Técnico da empresa. 

 

A DATA E HORÁRIO DE ABERTURA permanecem inalterados sendo às 10:00 

horas, do dia 29 do mês de julho do ano de 2021, na sala de Licitações junto a Secretaria 

Municipal de Administração, na Rua Prof. Eduardo Inácio Pereira, nº 442. 

O EDITAL na íntegra encontra-se a disposição dos interessados no site: 

www.saojosedosausentes.rs.gov.br ou pode ser solicitado através do e-mail: 

contabilidade@saojosedosausentes.rs.gov.br, ou pelo fone 54.3234.1100 com o Setor de 

Licitações. 

 

São José dos Ausentes/RS, 23 de julho de 2021. 

 

 

Ernesto Valim Boeira 

Prefeito Municipal 
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