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1º Termo de retificação do edital de chamamento público para credenciamento 
de engenheiro elétrico n° 07/2022 processo n° 87/2022 objeto: 
CREDENCIAMENTO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO PARA CONTRATAÇÃO 
DE PESSOAS JURÍDICAS OU PESSOAS FÍSICAS INTERESSADAS NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA/SC, CONFORME 
LEGISLAÇÃO. PD. 9056/2022. 
 
 
Tendo em vista o despacho da secretária interina de planejamento e gestão Lia 
Caroline Miguel apontando que o credenciamento de engenheiro elétrico 
precisa observar a ampliação de participação, ensejando a possibilidade de 
credenciamento para o TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA, consoante resolução 
Nº 074, de 05 de julho de 2019, expedida pelo conselho federal dos técnicos 
industriais – CFT, que estabelece as prerrogativas e atribuições dos técnicos 
industriais com habilitação em eletrotécnica (anexa), ao qual faculta ao técnico 
em eletrotécnica a elaboração de projetos de iluminação. Após análise, viu-se a 
necessidade de alteração do Edital de chamamento público para 
credenciamento de engenheiro elétrico nº 07.2022, conforme segue: 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
O MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, por meio do setor de Licitações e Contratos 
Administrativos, torna público que receberá documentação para o “Credenciamento 
de ENGENHEIRO ELÉTRICO para contratação de pessoas jurídicas ou pessoas 
físicas interessadas na prestação de serviços para elaboração de projetos de 
iluminação pública em diversas ruas, praças e demais áreas públicas do 
Município de Ituporanga/SC, conforme legislação. PD. 9056/2022. 

 
01 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
1.1 O presente Edital tem pôr objeto: Credenciamento de ENGENHEIRO ELÉTRICO 

para contratação de pessoas jurídicas ou pessoas físicas interessadas na 

prestação de serviços para elaboração de projetos de iluminação pública em 

diversas ruas, praças e demais áreas públicas do Município de Ituporanga/SC, 

conforme legislação. PD. 9056/2022. 

 

03 - DAS CONDIÇÕES CREDENCIAMENTO        

 
3.2. Registro do Prestador de Serviços, Pessoa Física ou Jurídica, junto ao CREA/CAU; 
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LEIA-SE: 
 
O MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, por meio do setor de Licitações e Contratos 
Administrativos, torna público que receberá documentação para o “Credenciamento 
de ENGENHEIRO ELÉTRICO OU TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA para 
contratação de pessoas jurídicas ou pessoas físicas interessadas na prestação 
de serviços para elaboração de projetos de iluminação pública em diversas ruas, 
praças e demais áreas públicas do Município de Ituporanga/SC, conforme 
legislação. PD. 9056/2022. 

 
01 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1 O presente Edital tem pôr objeto: Credenciamento de ENGENHEIRO 
ELÉTRICO OU TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA para contratação de 
pessoas jurídicas ou pessoas físicas interessadas na prestação de 
serviços para elaboração de projetos de iluminação pública em diversas 
ruas, praças e demais áreas públicas do Município de Ituporanga/SC, 
conforme legislação. PD. 9056/2022. 
 
 
03 - DAS CONDIÇÕES CREDENCIAMENTO 
 
 
3.2. Registro do Prestador de Serviços, Pessoa Física ou Jurídica, junto ao CREA/CAU ou 
CFT/CRT, no caso de técnico; 

 
 
Com estas alterações, mantidas as demais disposições 

editalícias, nos termos do §4º do Art. 21 da Lei nº 8.666/93, e como se trata de 
credenciamento processo que não ocorre disputa permanecendo o edital 
aberto para recebimento de envelopes durante todo o período de vigência do 
credenciamento não alterando a formulação de propostas/habilitação, se 
mantêm a data do dia 02 de agosto de 2022 para início do recebimento dos 
envelopes para habilitação. Para mais informações e esclarecimentos relativos a 

esta retificação, poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura do município 
de Ituporanga sito a Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40 – Centro, ou pelo telefone 
47 3433 1211 – Ramal 233 de segunda a sexta-feira no horário das 08h00min às 
12h00min e das 13h30min as 17h30min. 
 

Ituporanga, 25 de julho de 2022. 
 
 
 
 

JEFERSON SOMMER DE SOUZA 
Presidente da CPL 



 

https://www.cft.org.br/wp-content/uploads/2019/07/RESOLUCAO-CFT-N-074-2019.pdf 
 
 

 

Ao Departamento de Licitações:  

 

DESPACHO 

 

Sobre a suposta alteração de objeto, em que solicitei a ampliação da possibilidade 

de participação, no presente credenciamento, de técnico em eletrotécnica, justifica-se pois o 

técnico em Eletrotécnica tem amplas possibilidades de atuação, operando nas áreas de 

projetos, instalação e manutenção de sistemas eletroeletrônicos para fins prediais, industriais 

e redes de distribuição, atendendo, desta forma, a demanda do Município.  

Assim como a Engenharia Elétrica que possui diversas áreas e funções dentro dela, 

o eletrotécnico tem competência para fazer o controle de qualidade, manutenção e calibração 

de sistemas elétricos, prestar serviços relacionados à telecomunicações, e o principal, 

desenvolve projetos dentro da área de sistemas elétricos, principal motivo da contratação. 

Desta forma, entendo justificada a solicitação, e requeiro a republicação do edital 

com a errata já solicitada, abrindo-se novo prazo.  

Ituporanga, 19 de julho de 2022.  

 

 

Lia Caroline Miguel 
Secretária de Planejamento e Gestão 

 

https://www.cft.org.br/wp-content/uploads/2019/07/RESOLUCAO-CFT-N-074-2019.pdf


 

 

 

Ao Departamento de Licitações:  

DESPACHO 

A fim de ampliar a participação, e porque nas condições para credenciamento não é exigida 

a formação em nível superior no curso de engenheiro, solicito a RETIFICAÇÃO do edital de 

credenciamento, para que onde se lê  

“Credenciamento de ENGENHEIRO ELÉTRICO para contratação de pessoas jurídicas ou pessoas físicas 

interessadas na prestação de serviços para elaboração de projetos de iluminação pública em diversas 

ruas, praças e demais áreas públicas do Município de Ituporanga/SC, conforme legislação. PD. 

9056/2022.” 

Leia-se:  

“Credenciamento de ENGENHEIRO ELÉTRICO OU TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA para 

contratação de pessoas jurídicas ou pessoas físicas interessadas na prestação de serviços 

para elaboração de projetos de iluminação pública em diversas ruas, praças e demais áreas 

públicas do Município de Ituporanga/SC, conforme legislação. PD. 9056/2022.” 

 

E AINDA, onde se lê: 

3.2. Registro do Prestador de Serviços, Pessoa Física ou Jurídica, junto ao CREA/CAU; 

 

Leia-se:  

“3.2. Registro do Prestador de Serviços, Pessoa Física ou Jurídica, junto ao CREA/CAU OU 

CFT/CRT, no caso de técnico”; 

 

Após as retificações, republique-se o edital, abrindo-se novo prazo.  

Ituporanga, 19 de julho de 2022.  

 

 

Lia Caroline Miguel 
Secretária de Planejamento e Gestão 

 












