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 “PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE EDITAL” 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0099/2021 - PREGÃO PRESENCIAL nº 0044/2021 
 
O MUNICÍPIO DE XANXERÊ, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos 
interessados que está ALTERANDO o Edital de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 

POR LOTE, conforme segue: 
 
DO OBJETO:  
Registro de Preços visando a contratação de empresa(s) especializada(s) para Prestação(ões) futura(s) 
e parceladas de Serviços Técnicos de Engenharia e Arquitetura visando a elaboração de Projetos, 

Estudos, Documentos Técnicos complementares e demais serviços técnicos conforme especificações, 
quantidades e condições estabelecidas no edital e seus anexos. 
 
DA ALTERAÇÕES: 
 
1) Letra “e”, III do Item 8.1 do Edital: 

e) Comprovação da Capacidade Técnica Operacional e Profissional: Apresentação de 
Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome do(s) Profissional(is) Responsável (is) Técnico (s) da 
licitante e atestados em nome da proponente (empresa) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, acompanhado da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT) 
devidamente registrada(s) pelo CREA/CAU, comprovando a elaboração de projetos e/ou execução 
dos serviços técnicos constante no Anexo I do edital, em quantidade e prazos compatíveis com o objeto 
licitado, devendo contemplar os seguintes itens e quantidades: 

 
Lote 01 – Projetos de engenharia/arquitetura: 

Item 02 (Projeto arquitetônico) mínimo 50% do objeto licitado 

Item 03 (projeto estrutural de concreto armado) mínimo 50% do objeto licitado 

Item 04 (projeto estrutural em aço (metálico) mínimo 50% do objeto licitado 

Item 05 (projeto fundações) mínimo 50% do objeto licitado 

Item 06 (projeto elétrico baixa tensão) mínimo 20% do objeto licitado 

Item 08 (projeto hidrossanitário) mínimo 20% do objeto licitado. 

 
Lote 02 – Projetos de Instalações especiais, pontes e muros de contenção: 

Item 17 (sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas – SPDA), 

mínimo 50% do objeto licitado 

Item 18 (sistema de climatização) mínimo 50% do objeto licitado 

Item 20 (Muro de contenção (gravidade, arrimo, etc) mínimo 50% do objeto licitado 

Item 21 (projeto de obra de arte/ponte) mínimo 50% do objeto licitado 

 
Lote 03 – Projetos de pavimentação, infraestrutura e serviços correlacionados: 

Item 23 (Projeto de terraplenagem) mínimo 50% do objeto licitado 

Itens 24 e 25 (projeto de pavimentação asfáltica) mínimo 20% do objeto do licitado 

Item 27 (projeto de drenagem pluvial) mínimo 20% do objeto licitado 
 
Lote 04 – Levantamento topográfico: 

Itens 30, 31 e 32 Levantamento topográfico mínimo 10% do objeto licitado 
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2) Fica incluído na Letra “e”, III do Item 8.1 do Edital, o subitem “e.1”: 

e.1) Os atestados de capacidade técnica profissional podem ser cumulativos e/ou dividida 
entre os profissionais que fazem parte do quadro permanente da empresa. 
 
3) Fica incluído na letra “b”, III do Item 8.1 do Edital, o subitem “b.1”: 

b) Comprovação de que a Proponente possui, em seu quadro permanente na data prevista para a 
entrega das propostas, profissionais de nível superior, das áreas de Engenharia Civil e/ou, 

Arquitetura e/ou Agrimensura/Topografia, com capacidade técnica para elaboração dos 
projetos e demais serviços técnicos constante no Anexo I, bem como em quantidades suficiente 
para atender as demandas de projetos e serviços técnicos do anexo I, dentro do cronograma 
pré-determinado, devendo possuir no mínimo os seguintes profissionais para habilitação em 
cada grupo de projetos ou serviços (Lotes): 

i. Lote 01 – Projetos de engenharia/arquitetura: 05(cinco) profissionais da área de 
engenharia (engenheiro civil e/ou arquiteto); 

ii. Lote 02 – Projetos de Instalações especiais, pontes e muros de contenção: Um 
Engenheiro civil, Um Engenheiro Elétrico e Um Engenheiro Mecânico; 

iii. Lote 03 – Projetos de pavimentação, infraestrutura e serviços correlacionados: 03 
(Três) profissionais da área de engenheira (engenheiro Civil); 

iv. Lote 04 – Levantamento Topográfico: Um Topógrafo ou Engenheiro Agrimensor. 
 
b.1) O mesmo profissional responsável técnico poderá atuar em mais de um lote, porém para a 
empresa que participar de mais de um lote deverá possuir o número de profissionais 
compatível com a soma dos profissionais exigidos em cada lote, ou seja, se vencedor do lote 01 
e 03 deverá possuir 08 profissionais. Justifica-se a soma dos profissionais devido à grande 
demanda de serviços exigidos em cada lote. 

 
DA NOVA DATA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 
  Recebimento das propostas: Até às 08:45 horas do dia 02 de julho de 2021. 

            Abertura das propostas: Dia 02 de julho de 2021, às 09:00 horas. 

            Local: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ, SC, localizada 

na Rua Dr. José de Miranda Ramos, n.º 455, Centro, na cidade de Xanxerê-SC. 

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Edital originário. 

Xanxerê-SC, 21 de Junho de 2021. 
 

 
 

OSCAR MARTARELLO  
Prefeito Municipal 

 
 
 

LEANDRO MAZARI SILVA 
Secretário de Obras, Transportes e Serviços 


