
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23/2022 PMPB 
 

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL  
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA, por meio de seu 
Pregoeiro, Sr. Paulo Sérgio de Medeiros, determina, considerando 
a realização de Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Presencial nº 23/2022/PMPB, a RETIFICAÇÃO de Edital, no que 
tange aos itens 7.9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e 16.1, conforme 
abaixo: 
 
Onde consta junto ao Edital: 
 
“7.9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
a) Certidão de registro junto ao C.R.A da Empresa; 
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto desta licitação, através de 03 (três) atestados 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrados na entidade profissional competente. 
Nos atestados deverá constar a realização de concurso público 
para no mínimo 2.500 (dois mil e quinhentos) candidatos e 
realização de prova prática e títulos. Se fornecidos por pessoa 
jurídica de direito privado, os atestados deverão ter assinatura 
com firma reconhecida em cartório. 
c) Apresentação de no mínimo 05 atestados de capacidade 
técnico-operacional, em nome da empresa, registrado no C.R.A, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que 
executou satisfatoriamente contrato com objeto compatível com 
o ora licitado, em características, quantidades e prazos; sendo que 
deverá ser apresentado no mínimo 01 Atestado oriundo da 
Entidade Pública ou Privada Municipal e no mínimo 01 de Entidade 
Pública ou Privada Estadual. 
d) Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do 
responsável técnico da empresa, registrado no C.R.A fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 
satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em 
características com o ora licitado; 
e) Prova do vínculo do responsável técnico com a Empresa.” 
 
“16.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo 
licitatório devem ser enviados ao Setor de Licitações, até 03 (três) 
dias úteis à data fixada para a abertura da sessão pública, 
exclusivamente para o endereço eletrônico 
procuradoria@pescariabrava.sc.gov.br, conforme o item 16.15 
deste Edital. O edital desta licitação se encontra disponível no 
site.” 
 
Leia-se: 
 
“7.9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
a) Certidão de registro junto ao Conselho Regional de 
Administração - CRA da Empresa e do responsável técnico da 
Empresa; 
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto desta licitação, através de 03 (três) atestados 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrados na entidade profissional competente, 
constando a realização de concurso público para no mínimo 1.000 
(um mil) candidatos e a realização de prova prática e títulos; 
c) Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do 
responsável técnico da empresa, registrado no Conselho Regional 
de Administração – CRA, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato 
com objeto compatível em características com o ora licitado; 
e) Prova do vínculo do responsável técnico com a Empresa.” 
 
“16.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo 
licitatório devem ser enviados ao Setor de Licitações, até 03 (três) 
dias úteis à data fixada para a abertura da sessão pública, 



 

 

exclusivamente para o endereço eletrônico 
licitacao@pescariabrava.sc.gov.br, conforme o item 16.15 deste 
Edital. O edital desta licitação se encontra disponível no site.” 
 
 
Informações poderão ser obtidas através do telefone: (048) 9 
8840 4017 e do endereço eletrônico: 
licitacao@pescariabrava.sc.gov.br.  
 

Pescaria Brava/SC, 27 de junho de 2022. 
 

PAULO SÉRGIO DE MEDEIROS 
PREGOEIRO MUNICIPAL 
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