
Termo de Retificação e Ratificação Do Edital de Licitação Nº 

02/2019 - Pregão Presencial n° 01/2019 

 
O MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO/RS, por seu Prefeito Municipal 

em Exercício, Sr. Diego Martinelli Bergamaschi, no uso de suas atribuições 
legais, vem por meio deste, observando-se o disposto no art .37, inc. XXI da 
Constituição Federal de 1988, apresentar a retificação do Edital nº 02/2019, 
Modalidade de Pregão Presencial nº 01/2019, cujo objeto visa à contratação de 
empresa para prestação de serviços técnicos ambientais, ALTERAR o Item 7.1.3 
b, e a data de realização do presente edital, o que faz saber: 

 
ONDE SE LÊ:  

b) Apresentação de no mínimo 01 ((um) atestado de capacidade técnica profissional em 

nome de pelo menos um responsável técnico da empresa participante, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou ou está executando 

satisfatoriamente contrato com objeto compatível com o licitado, em características, 

quantidades e prazo, devidamente registrado em entidade profissional competente 

conforme dispõe o §1º do Art. 30 da Lei nº 8.666/93, que deve ser, um junto ao CREA-

RS, e um junto ao CRBio.  

Observação 1: Juntamente com os atestados deverá ser apresentado o respectivo 

contrato administrativo, que o originou; 

Observação 2: Considera-se compatível a prestação de serviço equivalente ou superior 

ao objeto licitado. 

 

LEIA-SE:  

b) Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica profissional em 

nome de pelo menos um responsável técnico da empresa participante, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou ou está executando 

satisfatoriamente contrato com objeto compatível com o licitado, em características, 

quantidades e prazo, devidamente registrado em entidade profissional competente 

conforme dispõe o §1º do Art. 30 da Lei nº 8.666/93, que deve ser, um junto ao CREA, ou 

um junto ao CRBio.  



Observação 1:  Considera-se compatível a prestação de serviço equivalente ou superior 

ao objeto licitado. 

 
A data da abertura do presente edital passará a ser às 13h30min do 

dia 27 de fevereiro de 2019, sendo que as demais cláusulas do edital ficam 
inalteradas. 

 
 
 
 
Engenho Velho – RS, 07 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 

 
Diego Martinelli Bergamaschi 

Prefeito Municipal em Exercício 

 


