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ERRATA 
EDITAL TOMADA DE PREÇO 002/2018 

 

Fica corrigida a redação das seguintes alíneas do edital acima referido: 

 

Onde se lê:  

e) comprovação de que o profissional habilitado indicado na alínea “b” deste item pertence ao quadro 

permanente de empregados da empresa na data fixada para recebimento dos envelopes desta licitação, através de 

cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha de Registro de Empregado da Empresa; caso o 

profissional em questão seja proprietário da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos 

constitutivos (estatuto social ou contrato social, ou ainda documento equivalente e hábil); 

f) comprovação, mediante dois atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público, de que o 

profissional habilitado indicado conforme a alínea “b” deste item executou serviços em obras de características 

semelhantes à obra objeto desta licitação, demonstrando sua qualificação e experiência prévia; 

 

Leia-se:  
e) comprovação de que o profissional habilitado indicado na alínea “b” deste item pertence ao quadro permanente de 

empregados da empresa na data fixada para recebimento dos envelopes desta licitação, através de cópia autenticada da 

Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha de Registro de Empregado da Empresa, ou ainda mediante Contrato de 

Prestação de Serviço; caso o profissional em questão seja proprietário da empresa, deverá fazer prova mediante 

apresentação de atos constitutivos (estatuto social ou contrato social, ou ainda documento equivalente e hábil); 

f) comprovação, mediante dois atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, de que o 

profissional habilitado indicado conforme a alínea “b” deste item executou serviços em obras de características semelhantes 

à obra objeto desta licitação, demonstrando sua qualificação e experiência prévia; 

 

LOBATO, 26 de abril de 2018. 
 

 

___________________________________ 

Ailton Gomes dos Santos 

Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto-SAMAE Lobato 
       

 


