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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA- SC.  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2020 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2020 

 Termo Retificativo nº 01  

O Senhor Serginho Rodrigues de Oliveira, Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação das 

informações constantes no Edital de Pregão Presencial número 06/2020, como segue 

abaixo: 

Preâmbulo do Edital, como segue abaixo:  

Inclua-se: 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

1. Apresentação do CRM e CREA Pessoa Física e Pessoa Jurídica 

2. Do RQE com Especialização em Medicina do Trabalho, emitido pelo CRM e que 

compatível com a atividade objeto do presente edital, ou seja, compatível com 

Medicina do Trabalho. 

3. Cadastro no Conselho Nacional de Estabelecimento de Saúde, isto é, possuir 

CNES, visto que é uma determinação do Ministério da Saúde para os 

estabelecimentos que prestam algum tipo de assistência à saúde. 

4. Necessário que os profissionais habilitados para a prestação do serviço 

apresentem vínculo empregatício com a licitante, podendo essa comprovação ser 

por CTPS, Quadro Social ou Contrato de Prestação de Serviço 

5. Apresentação da Certidão de Acervo Técnico – CAT, instrumento que certifica 

para os devidos fins e para efeitos legais, que as obras ou serviços técnicos sejam 

registrados no CREA, constituindo assim o acervo técnico do profissional. 

6. Certificado de calibração – Apresentar Certificado de Calibração dos Aparelhos de 

ruído/vibração, calor (IBUTG) 

Onde lia : 

O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, por intermédio do Prefeito Municipal, de seu 

Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, torna público que fará realizar às 14 horas do dia 27 

de fevereiro de 2020 licitação na modalidade pregão presencial, pelo menor preço por 

item, regida pela Lei nº 10.520/02, pelas Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014 

e por este Edital e, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, a Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 

68 Centro - Sala de Licitações, destinado à Contratação de serviço especializado para 

elaboração de laudos PCMSO/PPRA/LTCAT e demais laudos e dosimetrias conforme 

exigências e diretrizes legais, em todas as entidades da administração pública municipal, 

conforme segue: 

 

Leia-se 
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O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, por intermédio do Prefeito Municipal, de seu 

Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, torna público que fará realizar às 13 horas do dia 02 

de março de 2020 licitação na modalidade pregão presencial, pelo menor preço por item, 

regida pela Lei nº 10.520/02, pelas Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014 e por 

este Edital e, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, a Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 

Centro - Sala de Licitações, destinado à Contratação de serviço especializado para 

elaboração de laudos PCMSO/PPRA/LTCAT e demais laudos e dosimetrias conforme 

exigências e diretrizes legais, em todas as entidades da administração pública municipal, 

conforme segue 

Ficam inalteradas as demais disposições do Edital.  

 

Bom Jardim da Serra, 21 de fevereiro de 2020.  

 

Serginho Rodrigues de Oliveira  

Prefeito Municipal 


