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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 025/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2022 

  
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ASFALTO FRIO 

 
O Pregoeiro e resolve retificar o Edital de Processo Licitatório nº. 025/2022, nos seguintes termos:  
  

ALTERAM-SE AS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTANTES NO ITEM 6.4. 
DO EDITAL 

  

Onde se lê:  
 
6.4. Qualificação técnica 
 

6.4.1.  Atestado de capacidade técnica fornecido por órgão público ou privado (diverso da licitante), 
comprovando que a proponente tenha fornecido produtos compatíveis ou superiores ao licitado sob pena de 
desclassificação.  
 
6.4.2. Certidão de registro e regularidade da Empresa Licitante no Conselho Regional de Química. 
 
6.4.3. Comprovar possuir no quadro permanente da empresa, na data prevista para entrega dos 
 envelopes, profissional de nível técnico ou superior, com atribuições para assumir a responsabilidade técnica 
pela produção do material licitado. 

 
OBS.: A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa, deverá ser 
realizada através da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, da ficha de 
Registro de empregados (FRE), contrato de prestação de serviços ou qualquer outra forma que 
demonstre o vínculo entre o Profissional e a empresa. No caso de o profissional ser o proprietário da 
empresa, a comprovação deverá ser através do Contrato Social da mesma. 
  

6.4.4. Certidão de registro e regularidade do Responsável Técnico no Conselho Regional de Química. 
... 
 

 
Leia-se: 
 
6.4. Qualificação técnica 
 

6.4.1.  Atestado de capacidade técnica fornecido por órgão público ou privado (diverso da licitante), 
comprovando que a proponente tenha fornecido produtos compatíveis ou superiores ao licitado sob pena de 
desclassificação.  

 

... 

 

 
Estando a Administração Pública convicta de que a alteração ocorrida no edital afetará na formulação das 
propostas e com base no art. 21, §4º, da Lei nº. 8.666/93 c/c arts. 4º, V, altera-se o prazo anteriormente 
estabelecido, conforme especificado abaixo:  
 
Local de recebimento da documentação e proposta: Prefeitura Municipal de Guabiruba, no dia 
25/05/2022, até às 08h45min. 

http://www.guabiruba.sc.gov.br/
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Local Abertura da Sessão: Prefeitura Municipal de Guabiruba, no dia 25/05/2022, às 09h00min. 

 
Ficam mantidas as demais cláusulas do referido Edital.  

 
Guabiruba, 12 de maio de 2022. 

 
 
 

LEANDRO WERLE 
Pregoeiro 
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