
 

“EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO” 

Edital de Pregão Presencial nº 068/2019 

 O Município de Renascença, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica sob o nº 76.205.681/0001-96, com sede na Getúlio Vargas, 901, centro, 

representado pelo Prefeito, torna público que esta rerratificando o edital nos seguintes 

termos: 

Fica acrescido no item 7.2 o item 7.2.4 conforme lê-se abaixo: 

7.2.4. Para comprovação da Qualificação Técnica: 

A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá, em: 

 

7.2.4.1 – Atestado de Capacidade Técnica, Declaração comprovando a 

execução de serviços de complexidade técnica equivalente ou superior, 

pelo(s) responsável(is) técnico(s) indicados para o serviço, expedido por 

Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, devidamente registrado no 

CREA ou CAU. 

7.2.4.2 - Declaração de responsabilidade técnica indicando o responsável 

técnico (engenheiro eletricista, engenheiro em eletrônica, engenheiro de 

telecomunicações, engenheiro de computação) pela execução do serviço 

até o seu recebimento definitivo pelo Contratante. O mesmo não poderá 

ser substituído sem expressa autorização do Contratante. 

7.2.4.2.1- É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo 

técnico como responsável técnico por mais de uma proponente. 

7.2.4.2.2 - Comprovação do vínculo empregatício entre o responsável 

técnico (engenheiro eletricista, engenheiro em eletrônica, engenheiro de 

telecomunicações, engenheiro de computação), elencado no subitem 

7.2.4.3, e a proponente, mediante registro em carteira de trabalho, contrato 

de prestação de serviços e ficha de registro da empresa. Para dirigente ou 

sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata 

da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social. 

7.2.4.3 – Comprovação de registro no CREA, através de certidão do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, do responsável técnico 

elencado no subitem 7.2.4.2.  

7.2.4.4 - Comprovação de registro no CREA, através de certidão do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, do Licitante. 

Fica alterada a data da realização do certame: 

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: das 08:30 às 09:00 do dia 

06 de setembro de 2019, no Departamento de Compras e Licitações, da Prefeitura 

Municipal de Renascença, à Rua Getúlio Vargas, nº 901. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09:01 do dia 06 de setembro de 2019, junto a 

sala de licitações na Prefeitura Municipal de Renascença - PR. 

 

Renascença, 22 de agosto de 2019. 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito 

 


