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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

ERRATA DO PP 013/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ Nº. 13.693.122/0001-52

NO ITEM 22.7 A Qualificação Técnica
ONDE SE LÊ:

b) Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA ou
CAU, da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que
comprove(m) que os responsáveis técnicos tenham executado obras/serviços de
características técnicas similares às do objeto da presente licitação, sendo necessário a
comprovação de realização de no mínimo 50% dos itens destacados na planilha
orçamentária para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada.
b.1) O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certidão(ões) apresentada(s) deverá(ão) conter as
seguintes informações básicas:
b.1.1) Nome do contratado e do contratante;
b.1.2) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s)
de registro(s) no CREA
LEIA-SE:

b) Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA ou
CAU, da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que
comprove(m) que os responsáveis técnicos tenham executado obras/serviços de
características técnicas similares às do objeto da presente licitação.

Castro Alves – BA, 29 de Março de 2019.
HADSON EVANGELISTA DE SANTOS
Pregoeiro
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