
 

EDITAL N° 265/2018

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 180/2018

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 n°
180/2018, o qual tem por objeto a  contratação de pessoa jurídica especializada para realização de
empreitada  global  (material  e  mão  de  obra)  para  construção  da  Escola  Municipal  de  Ensino
Fundamental  (EMEF) Jorge Eneas Sperb,  perfazendo uma área total  de 1.608,10m² de edificação
nova,  localizada  na  Rua  Vitória  Regia,  nº  435,  no  Bairro  Jardim  Atlântico,  neste  Município,
EXCLUINDO  o  inciso  II  do  subitem  nº  4.4.3  e  o  subitem  nº  4.4.4,  do  subitem  4.4  –  PROVA  DE
CAPACIDADE TÉCNICA, do Edital,  INCLUINDO  o subitem nº 12.6 ao item 12 – DA ASSINATURA DO
CONTRATO, do Edital, ALTERANDO o subitem nº 4.4.3, o inciso “I” do subitem nº 4.4.3 do Edital e o item
17 do Memorial Descritivo e DESIGNANDO nova data para o certame.

EXCLUI-SE:

(…)

4.4 – PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA:

(…)

II) Valor significativo para parâmetro na análise: R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

4.4.4  -  Comprovação do  vínculo  do responsável  técnico com a licitante,  através  da apresentação  do
Contrato Social, da Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho firmado entre ambos, devendo este último
estar reconhecido em cartório.

INCLUI-SE:
(…)

12 – DA ASSINATURA DO CONTRATO:

(…)

12.6 – No momento da assinatura do contrato o licitante deverá apresentar comprovação do vínculo do
responsável técnico com a licitante, através da apresentação do Contrato Social, da Carteira de Trabalho ou
Contrato de Trabalho firmado entre ambos, devendo este último estar reconhecido em cartório.

ALTERA-SE:
(…)

4.4 – PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA:
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(…)

4.4.3 – Apresentação de atestado ou certidão de capacidade técnica (devidamente registrado no
CREA e/ou CAU), em nome do responsável técnico que executará o objeto do certame, 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.

a)  O subitem nº 4.4.3  será analisado por  engenheiro  designado pelo  Departamento de Engenharia  do
Município, durante a sessão licitatória.

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

I) Empreitada global de execução de fundações, alvenaria, estrutura de laje pré-moldada ou laje de
concreto e reboco, em conformidade com o item 17 do Memorial Descritivo.

Em razão desta retificação, ALTERA-SE:

– DATA E HORÁRIO DO CERTAME: dia 07/02/2019 às 14hs

– DATA PARA AUTENTICAÇÃO, em cumprimento ao item nº 8 alínea ‘b’ do Edital:
até o dia 04/02/2019 às 19h.

– DATA PARA PEDIDO DE INFORMAÇÕES, em cumprimento ao item nº 18.14 do
Edital:  até o dia 04/02/2019 às 19h.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nºs 180 e 204/2018.
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 17 de dezembro de 2018.

    LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal 
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