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PROCESSO LICITATÓRIO N° 030/2021 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021  

 

 

ERRATA Nº 001/2021 

 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA FILOMENA, Estado de 

Pernambuco, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 

designado pela Portaria n° 017/2021, no uso de suas atribuições, no Processo 

Licitatório epigrafado, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem por objeto a 

Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos 

à Contratação de empresa (s) para execução de obras e serviços de engenharia, 

relativos a: Lote 01 – Construção de uma Academia da Saúde, na sede do Município 

de Santa Filomena/PE; Lote 02 – Construção de uma Academia da Saúde, no 

distrito de Livramento, zona rural do Município de Santa Filomena/PE, torna pública 

e oficializa a presente “ERRATA” ao edital de número em epígrafe, conforme 

disposições a seguir alinhavadas: 

 

1. DA RETIFICAÇÃO DO ITEM 6.1 DO EDITAL 

 

Onde se lê: Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos profissionais, 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 

 

Leia-se: Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos profissionais, no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

 

2. DA RETIFICAÇÃO DO ITEM 9.7.1 DO EDITAL 

 

Onde se lê: Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos profissionais, 

a serem diretamente envolvidos na execução da obra, no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA, dentro da validade, da região da sede da 

empresa, conforme estabelecido pela lei nº 5.194/66, em especial em seu artigo 

69. 

 

Leia-se: Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos profissionais, a 

serem diretamente envolvidos na execução da obra, no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, 

dentro da validade, da região da sede da empresa, conforme estabelecido pela lei 

nº 5.194/66, em especial em seu artigo 69. 

 

3. DA RETIFICAÇÃO DO ITEM 9.7.2 DO EDITAL 

 

Onde se lê: Comprovação de Capacitação Técnica do Profissional - Comprovação 

de aptidão técnica através de Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
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direito público ou privado, ou por órgão(s) da Administração Direta ou Indireta da 

União, dos Estados, Municípios ou Distrito Federal, e respectiva(s) Certidão(ões) 

emitida(s) pelo CREA, indicando que o LICITANTE possui, em seu quadro técnico, 

profissional que tenha executado obras ou serviços com características 

semelhantes a da presente licitação, que atendam à relação abaixo: 

 

Leia-se: Comprovação de Capacitação Técnica do Profissional - Comprovação de 

aptidão técnica através de Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado, ou por órgão(s) da Administração Direta ou Indireta da 

União, dos Estados, Municípios ou Distrito Federal, e respectiva(s) Certidão(ões) 

emitida(s) pelo CREA e/ou CAU, indicando que o LICITANTE possui, em seu quadro 

técnico, profissional que tenha executado obras ou serviços com características 

semelhantes a da presente licitação, que atendam à relação abaixo: 

 

4. DA RETIFICAÇÃO DO ITEM 9.7.5.2 DO EDITAL 

 

Onde se lê: Caso o(s) responsável(eis) técnico(s) pelos serviços não seja(m) o(s) 

responsável(eis) técnico(s) da empresa, deverá a licitante declarar e comprovar 

qual o seu vínculo com o(s) responsável(eis) técnico(s) e apresentar a sua Certidão 

de Registro e Regularidade no CREA devidamente atualizada, contendo os dados 

cadastrais atuais; 

 

Leia-se: Caso o(s) responsável(eis) técnico(s) pelos serviços não seja(m) o(s) 

responsável(eis) técnico(s) da empresa, deverá a licitante declarar e comprovar 

qual o seu vínculo com o(s) responsável(eis) técnico(s) e apresentar a sua Certidão 

de Registro e Regularidade no CREA e/ou CAU devidamente atualizada, contendo 

os dados cadastrais atuais; 

 

5. DA DATA DE REALIZAÇÃO DO CERTAME 

 
5.1 A data para a realização da sessão pública e processamento da Tomada de 

Preços fica alterada para o dia 10 de setembro de 2021, às 10h00min.  

 

Santa Filomena/PE, 24 de agosto de 2021. 

 

 

  

Paulo Afonso de Lima Gomes  

Presidente da CPL 
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