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Canoinhas, 21 de agosto de 2008. 

 
 

Através do presente, comunicamos que o item 8.3 do edital PROCESSO N.º 103/2008, 
CARTA CONVITE N.º 37/2008, que estipula quais documentos relativos a  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA devem ser 
apresentados pelas interessadas em participar do, foi alterada, portanto no edital acima citado, onde lia-se: 

8.3 -  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
8.3.1 - Cópia do registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA); 
8.3.2 - Comprovante de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, responsável técnico, 

devidamente registrado no CREA,  tais comprovações deverão ser feitas através de: 
I – Para comprovar que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, responsável técnico, a licitante 

deverá apresentar: Cópia de contrato de prestação de serviço ou cópia de carteira de trabalho ou cópia do contrato social, no caso de sócio ou cópia da declaração 
de firma individual no caso de proprietário; ou ainda através da Certidão de Pessoa Jurídica, fornecida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 
(CREA); 

II - Para comprovar que seu Engenheiro, possui Registro no CREA, a licitante deverá apresentar: Cópia do registro ou inscrição do 
engenheiro, (citado na alínea “b”) no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA); 

Observação: Caso a licitante apresente cópia da Certidão de Pessoa Jurídica, fornecida pelo CREA onde conste os dados da mesma e 
de seu Engenheiro, o mesmo substituirá os documentos exigidos no item 8.3, alínea “b” deste edital. 

 

Leia-se: 
 

8.3 -  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 As empresas proponentes deverão comprovar que, na data prevista para a entrega da 

proposta, possuem profissionais de nível superior, com capacidade técnica para a execução dos serviços de 
características semelhantes ao objeto desta licitação, nas seguintes áreas: 

8.3.1 - Profissional com formação em engenharia civil ou arquitetura com experiência no 
desenvolvimento dos trabalhos nas áreas de desenvolvimento urbano e/ou habitação.  

8.3.1.1.  - A empresa deverá apresentar a Certidão de Pessoa Física, emitida pelo Conselho 
Regional de Arquitetura e Agronomia – CREA, do Profissional Técnico responsável pela execução dos serviços 
objeto do edital. 

8.3.2 - Profissional com formação em direito, com experiência no desenvolvimento dos trabalhos 
de Desenvolvimento Urbano, ou Habitação ou Direito urbanístico.  

8.3.2.1 - A empresa deverá apresentar a Carteira Profissional, emitida pela Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB, do Profissional Técnico responsável pela execução dos serviços objeto do edital. 

8.3.3 - Profissional com formação em Serviço Social com experiência no desenvolvimento dos 
trabalhos de Organização, Desenvolvimento e Participação Social.  

8.3.3.1- A empresa deverá apresentar a Carteira Profissional, emitida pelo Conselho Regional de 
Serviço Social – CRESS, do Profissional Técnico responsável pela execução dos serviços objeto do edital. 

8.3.3.2 - A empresa deverá apresentar, também, declaração, emitida pelo CRESS, dispondo que 
o referido profissional não se encontra com débitos com a entidade. 

8.3.4 - É vedada a indicação do mesmo profissional como responsável técnico por mais de uma 
empresa proponente. 

8.3.5 - A comprovação, que a empresa possui vínculo com os técnicos exigidos nos itens 8.3.1, 
8.3.2 e 8.3.3, será efetuada através da apresentação da ficha de empregado dos referidos técnicos com a 
empresa, ou através de contrato de trabalho entre as partes. 
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