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                            PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 

 ERRATA 04 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2015 
 
 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DEMARCAÇÃO E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DEFESA SOCIAL – SEMDS 
 
 
Fica INCLUÍDA a seguinte redação no edital: 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
1 - Prova de Registro e de quitação da PROPONENTE e seu(s) responsável(eis) técnico(s), junto ao CREA ou CAU. 
 
5 – Comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, profissional(is) de nível superior, com 
experiência em execução de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, detentor(es) de atestado(s) 
fornecido(s) por entidades de direito público ou privado  referentes a serviços executados que estejam de acordo com o 
Título e as Atribuições definidas no Decreto Federal nº. 23.569/1933, na Lei n° 5.194/1966, na Resolução n° 218/1973 
do CONFEA, na Deliberação n° 057/1970 do CONFEA, na Lei nº 12.378/2010 e na Resolução nº 021/2012 do 
CAU/BR; devidamente registrados no CREA ou no CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados 
das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), expedidas por aqueles Conselhos, comprovando a experiência 
do(s) profissional(is) nos serviços a seguir: 
 
 LOTE I (Sinalização Vertical Especial) 

 
LOTE II (Dispositivos de Sinalização) 
 
LOTE III (Sinalização Horizontal) 

 
9 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da Licitação, de 
modo que fique demonstrado por meio de atestado devidamente registrado no CREA ou CAU, da região onde os 
serviços foram executados, emitido por pessoa jurídica de direito publico ou privado, acompanhados das respectivas 
Certidões de Acervo Técnico (CAT), expedidas por aqueles Conselhos, que a PROPONENTE executou a contento os 
seguintes serviços: 
  
 LOTE I (Sinalização Vertical Especial) 

 
LOTE II (Dispositivos de Sinalização) 
 
LOTE III (Sinalização Horizontal) 

 
O(s) atestado(s) apresentado(s) dever(ão) conter as seguintes informações básicas: 
Nome do Contratante; 
Identificação do contrato; 
Local dos serviços; 
Período dos serviços atestados; 
Quantidades e unidades; 
Valor do contrato; 

10 - Caso a licitante seja fabricante de materiais, Para o LOTE I (tinta vinílica acrílica, material termoplástico 
extrudado, material bicomponente plástico a frio, laminado elastoplástico, microesferas de vidro), Para o LOTE II 
(tachas e tachões) e Para o LOTE III (película refletiva tipo 1A, chapa poliéster reforçada com fibra de vidro e semi-
pórtico octogonal em aço galvanizado), a PROPONENTE deverá apresentar laudo(s) conclusivo(s) em atendimento as 
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especificações contidas no Edital emitido(s) por laboratórios associados a ABPTI – Associação Brasileira de Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas aptos para fazerem as análises. 

11 - Caso não seja fabricante dos materiais, a PROPONENTE deverá apresentar laudo(s) conclusivo(s)  em atendimento 
as especificações contidas no Edital quanto aos produto(s) indicado(s) para cada lote acima, emitido(s) por laboratórios 
associados a ABPTI – Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas aptos para fazerem as análises em 
nome do fabricante e Declaração do mesmo de que possuirá disponibilidade de fornecimento dos produtos com 
qualidade e em quantidades compatíveis ao objeto licitado.  

Fica alterada a data de abertura do presente certame para  06/10/2015 às 14 horas, no mesmo local descrito 
no edital.  

 
A presente errata está disponível no site: www.itajuba.mg.gov.br. Informações através do email: 

licitaitajuba@gmail.com ou através dos seguintes telefones/ fax: (35) 3692-1735 e 3692-1734. 
 

 
Itajubá, 22 de setembro de 2015. 

 
 
 
 

                                                                           Maika Jennifer Ribeiro 
Pregoeiro Port 354/15.  
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