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2ª RETIFICAÇÃO 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 

 
 
 
Retificação do Edital de Tomada de Preços nº 006/2014, cujo objeto visa a 

contratação de empresa para elaboração do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO (PMSB) de Rosário do Sul-RS, do tipo menor preço global. 

 
De acordo com o presente, ficam alterados: 
 
A) o item 2.1.5., onde se lê:  

 
“2.1.5 Qualificação Técnica: 
 
[...] 
 
b) registro ou inscrição na entidade profissional competente 
(CREA/RS); 
 
c) apresentar em seu quadro os profissionais descritos abaixo, 
compondo uma equipe técnica de consultoria compatível com os 
trabalhos, incluindo profissionais com experiência na elaboração de 
Plano Municipal de Saneamento Básico, respeitada a quantidade 
mínima descrita no ANEXO IV deste edital: 
 
c.1) Engenheiro com formação em Engenharia Sanitária, Civil e/ou 
Ambiental; 
 
c.2) Profissional com formação em Ciências Sociais e Humanas, com 
destaque para Sociólogo, Pedagogo e Assistente Social; 
 
c.3) Biólogo; 
 
c.4) Advogado; 
 
c.5) Economista. 
 
c.6) Será considerado integrante do quadro de profissionais da 
licitante o profissional que for prestador de serviços, ou sócio, ou 
empregado em caráter permanente, ou  responsável té cnico da 
empresa perante o CREA.  A comprovação de que integra o quadro 
de profissionais será feita: caso prestador de serviço, por meio de 
contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a 
legislação civil comum; caso sócio, por meio de contrato social e sua 
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última alteração; caso empregado permanente da empresa, através 
do Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado ou de qualquer 
documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na 
legislação; e caso responsável técnico, pela certidão de registro de 
pessoas jurídica no CREA.” 
 
 

LEIA-SE:  
 
 

“2.1.5 Qualificação Técnica: 
 
[...] 
 
b) registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA); 
 
c) apresentar em seu quadro os profissionais descritos abaixo, 
compondo uma equipe técnica de consultoria compatível com os 
trabalhos, incluindo profissionais com experiência na elaboração de 
Plano Municipal de Saneamento Básico: 
 
c.1) Engenheiro com formação em Engenharia Sanitária, Civil ou 
Ambiental – 02 (dois) coordenador e técnico de apoio; 
 
c.2) Profissional com formação em Ciências Sociais e Humanas, com 
destaque para Sociólogo, Pedagogo e Assistente Social – 01 (um); 
 
c.3) item excluído; 
 
c.4) item excluído; 
 
c.5) item excluído; 
 
c.6) profissional com formação em Análise de Sistemas, ou Sistemas 
de Informação, ou Ciências da Computação ou Ciências da 
Informação – 01 (um); 
 
c.7) Será considerado integrante do quadro de profissionais da 
licitante o profissional que for prestador de serviços, ou sócio, ou 
empregado em caráter permanente, ou  responsável té cnico da 
empresa perante o CREA.  A comprovação de que integra o quadro 
de profissionais será feita: caso prestador de serviço, por meio de 
contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a 
legislação civil comum; caso sócio, por meio de contrato social e sua 
última alteração; caso empregado permanente da empresa, através 
do Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado ou de qualquer 
documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na 
legislação; e caso responsável técnico, pela certidão de registro de 
pessoas jurídica no CREA. 
 
Observação: os demais profissionais exigidos no edital de Tomada 
de Preços nº 006/2014 (equipe de nível técnico, de nível 
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administrativo e de consultoria) terão a comprovação de vínculo com 
a licitante vencedora exigida na fase de execução dos serviços”. 
 

 
B) o ANEXO IV – Planilha Orçamentária para elaboração do PMSB, mais 

especificamente quanto aos QUADROS I e III do referido anexo, o qual fica alterado 
conforme segue abaixo. 

 
C) a data de abertura permanece a mesma: 12/08/2014, às 10 horas.  
 
Permanecem inalteradas as demais disposições do referido edital.  
 
Rosário do Sul, 21 de julho de 2014. 
 
 
 
Dieizon Marques da Silva, 
Chefe do Departamento de Licitações. 
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ANEXO IV do edital de TP nº 006/2014  
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Observação: as despesas de viagens e diárias ficarão a cargo da empresa 

vencedora do certame. 


