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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Lages, 14 de novembro de 2017. 
 

 
RERRATIFICAÇÃO 

 
 

REF.:  EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017 – SMS 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS 
DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE LAGES. 

 
O Município de Lages, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos 

termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos 
interessados as alterações que se fazem necessárias no Edital em comento: 
 

 Onde se lê:  

16.4 DA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL DO LICITANTE: 
16.4.1 Comprovar através de atestado(s), em nome do Licitante, passado(s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, de ter executado ou estar executando serviços compatíveis e 
semelhantes com os do objeto; 
16.4.2 Apresentar Certificado(s) de Curso(s) de Qualificação Técnica em Manutenção de 
Equipamentos; 
16.5 DA QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
16.5.1 Comprovar que o(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s), pertença(em) ao quadro de 
pessoal da Empresa, mediante apresentação da ficha de registro de empregados, autenticada 
junto a D.R.T. (Delegacia Regional do Trabalho) ou cópia da carteira de trabalho contendo as 
respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a admissão do responsável técnico até 
a data da entrega da proposta, ou contrato específico de prestação de serviços e/ou no caso do 
profissional ser sócio da empresa, pela cópia do contrato social; 
16.5.2 Na inviabilidade de comprovar que o Profissional indicado pertence ao quadro de pessoal 
da Empresa, apresentar termo de compromisso, comprometendo-se, a contratá-lo até a data da 
assinatura do contrato, se vencedora; 

 
 Leia-se: 
 

16.4 DA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL DO LICITANTE: 
16.4.1 Comprovar através de atestado(s) passado(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou 
Privado, em nome do Licitante, devidamente registrado(s) no CREA/CAU a execução de 
serviço(s) similar e compatível com os do objeto licitado. 
16.5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL: 
16.5.1 Comprovar que possui em seu quadro de pessoal, na data da entrega dos envelopes, 
Profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade 
competente, detentor(es) de Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, passado(s) 
por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, acompanhado da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), emitida(s) e registrada(s) no CREA/CAU, que tenha 
executado ou esteja executando serviço(s) similar e compatível com o(s) do objeto licitado. 
16.5.2 Comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s), pertence(m) ao quadro de pessoal da 
Empresa, mediante apresentação da ficha de registro de empregados, autenticada junto a D.R.T. 
(Delegacia Regional do Trabalho) ou cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas 
anotações de contrato de trabalho, constando a admissão do responsável técnico até a data da 
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entrega da proposta, ou contrato específico de prestação de serviços e/ou no caso do profissional 
ser sócio da empresa, pela cópia do contrato social; 
16.5.2.1 Na inviabilidade de comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s) pertence(m) ao 
quadro de pessoal da Empresa, apresentar termo de compromisso, comprometendo-se a 
contratá-lo(s) até a data da assinatura do contrato, se vencedora; 
 

 

Em consequência, adia-se a data de abertura da sessão, marcada para às 09:00 horas do 
dia 22/11/2017, para às 13:30 horas do dia 07/12/2017 

 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 
 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário da Administração 


