
MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC - CENTRAL DE LICITAÇÕES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 74/2020 

 

O MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC, através da Secretaria Municipal da Fazenda e Administração 

(localizada na Avenida Getúlio Vargas n.º 700, Centro), representada pela Secretária Municipal 

da Fazenda e Administração, Sra. Maria Angélica Faggiani, no uso de suas prerrogativas legais e 

com fundamento na Lei n.º 8.666/1993 e alterações, e considerando que:   

 

- O item 5.4.5 do Edital e o item 5.1 do Termo de Referência dispõem que, em relação à 

qualificação técnica, a empresa “Deverá apresentar na fase de habilitação o Registro da 

empresa e do(s) responsável(is) técnico(s), Engenheiro Mecânico, Técnico Mecânico ou Técnico 

em Refrigeração, no conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da 

sede da Licitante”; 

 

- Tal disposição está incompleta, tendo em vista a Lei Federal nº 13.639 de 26 de março de 

2018 e a resolução do CFT nº 068 de 24 de maio de 2019, que estabelece a Criação do 

Conselho Federal do Técnicos Industriais – CFT e as suas atribuições,  

 

- A Administração, por ocasião da apreciação de pedido de esclarecimentos durante o 

processo do Pregão Presencial SRP nº 52/2019 PMT, retificou as exigências de qualificação 

técnica, para o fim de incluir a exigência de Registro no Conselho Federal dos Técnicos 

Industriais – CFT, devendo tal entendimento ser seguido no Edital de Credenciamento nº 

74/2020/PMT, que versa sobre o mesmo objeto; 

 

Informa aos interessados que a redação do item 5.4.5 do Edital e o item 5.1 do Termo de 

Referência deverá ser retificada, passando a constar da seguinte forma:  

 

 “Deverá apresentar na fase de habilitação o Registro da empresa e do(s) 

responsável(is) técnico(s), Engenheiro Mecânico, Técnico Mecânico ou Técnico em 

Refrigeração, no conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou no 

Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT.” 

 



 

 

 

 

Respeitadas as retificações promovidas por este instrumento, ficam mantidas e 

ratificadas todas as demais Cláusulas do EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 74/2020 FPMT, 

anexos, atos e instrumentos a eles vinculados. 

  

Timbó, 14 de dezembro de 2020. 

 

 

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI 

Secretária Municipal da Fazenda e Administração 

 


