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ALTERAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022  

 

ALTERA O EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 24/2022 para contratação de 

empresa para fornecimento e instalação de 

sistema preventivo de incêndio na EMEF 

Aparados da Serra, na Prefeitura Municipal e 

no Ginásio de Esportes, localizados na sede do 

Município. 

 

 
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 24/2022 sofreu alteração quanto à data de abertura e a 

exigência de qualificação técnica (subitem 7.1.5), a saber: 

 

Na qualificação técnica (subitem 7.1.5): 

Onde se lê: 

a) comprovação de aptidão para fornecimento do objeto licitado, mediante um ou 

mais atestado(s)/declaração(ões), fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito Público 

e/ou Privado, demonstrando experiência e bom desempenho no fornecimento de objeto 

compatível com o objeto desta Licitação; 

b) registro na entidade profissional competente do licitante e dos profissionais da 

empresa, responsáveis técnicos pelo serviço a ser prestado; 

c) atestado de visita fornecido pela Secretaria de Planejamento e Gestão Territorial, 

a ser realizada mediante prévio agendamento, ou declaração de pleno conhecimento do 

objeto, das condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assinada 

pelo responsável técnico da empresa, pelo qual reconhece perfeitamente viável o 

cumprimento integral e pontual do projeto. 

 

Passa a ter a seguinte redação: 

a) Comprovação de aptidão para fornecimento do objeto licitado, mediante um ou 

mais atestado(s)/declaração(ões), fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito Público 

e/ou Privado, demonstrando experiência e bom desempenho no fornecimento de objeto 
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compatível com o objeto desta Licitação, em quantidades e especificações equivalentes ou 

superiores; 

b) Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos 

responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA/Conselho de Arquitetura Urbanística-CAU da região a que estiver vinculada, que 

comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação; 

c) Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos 

responsáveis técnicos no Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT, que comprove 

o exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação; 

d) atestado de visita fornecido pela Secretaria de Planejamento e Gestão Territorial, 

a ser realizada mediante prévio agendamento, ou declaração de pleno conhecimento do 

objeto, das condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assinada 

pelo responsável técnico da empresa, pelo qual reconhece perfeitamente viável o 

cumprimento integral e pontual do projeto; 

e) Comprovação de vínculo empregatício ou cotista entre o(s) responsável (is) 

técnico(s) e a proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da 

empresa; ou cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo; ou contrato social da 

empresa; ou contrato de prestação de serviço. 

e.1) A comprovação do vínculo poderá ocorrer no ato da assinatura do contrato, 

desde que, a empresa, obrigatoriamente, apresente junto aos documentos de habilitação, 

declaração assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico (com firma 

reconhecida), comprometendo-se a fazê-la. 

 

A DATA DE ABERTURA também sofreu alteração. NOVA DATA: 24 de outubro de 

2022, as 10:00 horas, 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, 07 de outubro de 2022. 

 
 
 

JOSÉ CARLOS PEREIRA BECKER 
Prefeito Municipal, em exercício 
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