
ERRATA
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022

OBJETO: Registro de preço para aquisição de mudas de árvores para plantio
nos canteiros de praças, parques, rotatórias e avenidas do Município de
Guarapuava.

DATA ABERTURA: 09/05/2022 HORÁRIO: 14h00min

Senhores licitantes, COMUNICAMOS O QUE SEGUE:

No dia 05 de maio de 2022, recebemos um questionamento, por e-mail, sobre a
documentação exigida no Item VII - DA HABILITAÇÃO, especificamente quanto
aos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do edital.

Esclarecemos que segundo a empresa questionante, não há a necessidade de

exigência do CREA solicitado, isto seria necessário mais para projetos de execução de

serviços de jardinagem, que necessitam de registros no CREA, e como este Edital é destinado

à Registro de Preços apenas para aquisição, a empresa entende que não há a necessidade de

exigência dos referidos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

Sendo assim, concordamos com as indagações da empresa, pois o Edital realmente é

destinado apenas à Registro de Preços para aquisição de mudas e por fim retiramos a

exigência dos seguintes documentos abaixo pertentences ao Item VII - DA HABILITAÇÃO

do edital:
DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

L. Comprovante de registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA,
da empresa licitante e de seu responsável técnico, da região a que estiverem vinculados;

M. Comprovante de vinculo com o responsável técnico (entre a licitante e o responsável técnico).

N. Declaração ou atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a
licitante já forneceu satisfatoriamente o(s) objeto(s) desta licitação (de característica similar ou superior);

Obs. Esta declaração deverá conter CNPJ da empresa declarante e firma reconhecida, exceto quando
se tratar de órgão público, para o qual fica dispensado reconhecimento de firma.

Os demais itens permanecem inalterados, inclusive a data de credenciamento,
recebimento dos envelopes e abertura.

Guarapuava - PR, 05 de maio de 2022.

PAULO CÉZAR TRACZ
PREGOEIRO


