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MUNICÍPIO DE LAGES 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

           SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Lages, 24 de junho de 2021. 

 

RERRATIFICAÇÃO 
 

REF:  TOMADA DE PREÇOS 07/2021 - PML 

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E 

REGULARIZAÇÃO DOS LOTEAMENTOS NOVOSUL E FERROVIA DO 

MUNICÍPIO DE LAGES – SC 

 
O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de Administração e 

Fazenda, 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: 

16.3.2 É facultado aos Licitantes, realizar visita ao local dos serviços, para inteirar-se das reais 

condições e peculiaridades inerentes a sua natureza. A Visita deverá ser previamente agendada, na 

Secretaria de Educação, com o Engº. Carlos Eduardo Dalmina, pelo telefone: (49) 3289-6500; 

Leia-se: 

16.3.2 É facultado aos Licitantes, realizar visita ao local dos serviços, para inteirar-se das reais 

condições e peculiaridades inerentes a sua natureza. A Visita deverá ser previamente agendada, na 

Secretaria de Planejamento e Obras, com o Engº. Roberto Carvalho Provenzano, pelo telefone: (49) 

3019-7400; 

 

Onde se lê: 

16.4.1 Comprovar, através de Atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou 

Privado, em nome do Licitante, a execução de serviços considerados de maior relevância técnica e 

valor significativo, quais sejam:  

a) Execução de edificação em alvenaria com área maior ou igual a 150,0 m²; 

b) Execução de estrutura em concreto armado com área maior ou igual a 150,0 m²; 

c) Execução de instalações hidrossanitárias com área maior ou igual a 150,0 m² 

d) Execução de instalações elétricas com área maior ou igual a 150,0 m² 

 Leia-se: 

16.4.1 Comprovar, através de Atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou 

Privado, em nome do Licitante, a execução de serviços considerados de maior relevância técnica e 

valor significativo, quais sejam:  

a) Execução de Projeto de Loteamento/Parcelamento de solo com área maior ou igual a 

91.667,60m² ou 108unid. 

b) Execução de Projeto de Pavimentação com área maior ou igual a 12.400 m²; 

c) Execução de Licenciamento ambiental para loteamentos com área maior ou igual a 01 unidade. 

 

 Onde se lê: 

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 Atestado de Responsabilidade Técnica atestando a execução de obra ou serviço de 

característica semelhante ao objeto licitado e de acordo com a qualificação técnica operacional 

solicitada anteriormente, acompanhado da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, 

registrado no CREA/CAU; 

http://www.lages.sc.gov.br/
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MUNICÍPIO DE LAGES 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
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 Leia-se: 

16.5.1 Comprovar que possui em seu quadro de pessoal, na data da entrega dos envelopes, 

Profissional(is) de nível superior sendo, 01 (um) Arquiteto e Urbanista e 01 (um) Engenheiro Civil, 

devidamente(s) reconhecido(s) pela entidade competente, detentor(es) de Atestado de 

Responsabilidade Técnica atestando a execução de obra ou serviço de característica semelhante ao 

objeto licitado e de acordo com a qualificação técnica operacional solicitada anteriormente, 

acompanhado da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, registrado no CREA/CAU; 

 

 

As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

Mantém-se a data e horário de abertura do certame. 

 

 

 

Sem mais para o momento, subscrevo-me, atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Antonio Cesar Alves de Arruda 
Secretário de Administração e Fazenda 
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