
EDITAL N° 034/2020

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA RP Nº 023/2020

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Tramandaí, no uso de suas atribuições
legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que retifica o Edital de Concorrência Pública
RP n° 023/2020, o qual tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para realização
de empreitada global (material e mão de obra) na prestação de serviços destinados a manutenção
viária – Recapeamento de pavimentação asfáltica a serem executados em diversas ruas e avenidas
do Município,  ALTERANDO o item 3 - DA VISITA TÉCNICA, o subitem 4.4.3 Alíneas a.1, a.2, a.3, inciso
“IV”, o Memorial Descritivo, INCLUINDO alínea “a” ao subitem 9.1.8 do Edital e Anexo XII, com consequente
alteração na data prevista para o certame.

Leia-se:

(…)

3  -  DA VISITA TÉCNICA:  As  empresas  interessadas  em  visitar  os  trechos  onde  serão
implantados os capeamentos  deverão agendar  visita técnica pelo telefone (51) 3684-9017,
junto ao Departamento de Engenharia desta Prefeitura com o Eng. Flavio Mainieri, de terça
a quinta-feira,  no horário  das  13:30h às  18:00h  até  02  (dois)  dias úteis  antes  da  data
designada para abertura dos envelopes, assinando o “Termo de Vistoria”.

I – A Visita Técnica não é obrigatória.

(...)

4.4.3 – Apresentação de atestado ou certidão de capacidade técnica (devidamente registrado no
CREA  e/ou CAU)  expedido  por  órgãos  públicos  Federais,  Estaduais  ou  Municipais,  ou  por
empresas  públicas  ou  privadas,  comprovando  a  execução  plena  e  adequada,  de  atividade
semelhante, pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto licitado.

I)  A  documentação  solicitada  no  subitem  4.43,  deverá  conter:  nome  do  contratado  e  do
contratante, identificação do tipo ou natureza da obra, localização da obra, período de execução e
descrição dos serviços executados e suas quantidades.

II) O subitem nº 4.4.3 será analisado por engenheiro designado pelo Departamento de Engenharia
do Município,  após a   sessão licitatória    e o Parecer emitido pelo profissional será anexado ao  
processo licitatório.

III) Parcela de maior relevância para avaliação da capacidade técnica:

a)  Empreitada  global  de  execução  de  limpeza  e  varredura,  pintura  de  ligação,  fresagem  de
pavimento  asfáltico  e  C.B.U.Q.  para  recuperação  ou  restauração  ou  recapeamento  de
pavimentos;
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a.1) Limpeza e varredura: Valor significativo para parâmetro na análise: 18.958,04 m² (dezoito mil
novecentos e cinquenta e oito metros quadrados e quatro centímetros);

a.2) Pintura de Ligação: Valor significativo para parâmetro na análise: 37.900,80 m² (trinta e sete
mil novecentos metros quadrados e oitenta centímetros);

a.3) C.B.U.Q para recuperação ou restauração ou recapeamento de via pública: Valor significativo
para parâmetro na análise: 2.956,26t (duas toneladas , novecentos e cinquenta e seis quilos e
vinte e seis gramas);

IV) Serão admitidos no máximo 03 (três) atestados para somatório para atendimento dos
itens de serviços acima citados, conforme subitem I.2 do Memorial Descritivo.

(…)

9.1.8 -  Atestado de visita  técnica emitido  pelo  Departamento de Engenharia desta Prefeitura,
comprovando através deste que tomou conhecimento do local e do serviço.

a) O subitem acima será obrigatório apenas para as licitantes que optarem pela visita técnica, as
que não optarem, deverão apresentar Declaração conforme anexo XII do Edital.

Em razão desta retificação, altera-se a data para pedido de informações, em cumprimento ao
item nº 19.14 do Edital:  até as 19h do dia 09/06/2020, e agenda-se o certame para o  dia 15/06/2020 às
14h

 Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 023/2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, Tramandaí  23 de abril de 2020.

                                             LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal 
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ANEXO XII

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2020

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito,  sob as penas da Lei, na qualidade de licitante
do  procedimento  licitatório  sob  a  modalidade  de  Edital  de Concorrência  Pública  -  SRP nº
023/2020 que, temos ciência das reais condições físicas dos locais aonde deverão ser prestados
os serviços,  assumindo a responsabilidade por  eventuais  ônus não contemplados em nossas
Planilhas Orçamentárias pela ausência de vistoria.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

--------------------------, -- de -- de 2020.

Assinatura e carimbo da empresa
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