
 

EDITAL N° 123/2018

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 094/2018

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 
Tomada de  Preços  n°  094/2018,  o  qual  tem por  objeto  Contratação  de pessoa  jurídica  para 
realização  de  empreitada  global  (material  e  mão  de  obra)  para  instalação  do  sistema  de 
climatização junto à Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - Hospital Tramandaí, localizado à Av. 
Emancipação,  nº  1255,  Bairro Centro,  neste Município, ALTERANDO o  valor  global  estimado 
constante  no  Anexo  I  do  Edital,  a  alínea  “II”  do  subitem  5.6.3,  o  Memorial  Descritivo,  e 
DESIGNANDO nova data para o certame e nova data para o cadastro.

Leia-se:

…

5.6.3 – Apresentação de atestado ou certidão de capacidade técnica (devidamente registrado no 
CREA)  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  5.6.3  será  analisado  pelo  Departamento  de  Engenharia  do  Município,  em 
diligência encaminhada pela Comissão Permanente de Licitações,  após a sessão licitatória, e o 
Parecer emitido pelo Departamento será anexado ao processo licitatório.

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

I) Empreitada global (material e mão de obra) de fornecimento e instalação de aparelhos de ar 
condicionado.

II)  Serão analisadas  as  características,  quantidades  e  prazos  para  execução  de 
fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado.

...
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ANEXO I

Edital de Tomada de Preços nº 094/2018

Item Descrição do serviço  Quantidade Valor global 
estimado 

Valor global 
cotado

01

SISTEMA  DE  CLIMATIZAÇÃO  (AR 
CONDICIONADO,  VENTILAÇÃO  E 
EXAUSTÃO  MECÂNICA)  DO  CENTRO 
OBSTÉTRICO  E  UTI  NEONATAL  DO 
HOSPITAL TRAMANDAÍ.

01 unidade R$ 378.673,69 R$ 

Valor total cotado de material: R$ …..................... (…....................................................................).
Valor total cotado de mão de obra: R$ ….............. (…...................................................................).

Razão Social:
CNPJ:
Assinatura do representante legal da empresa:
Assinatura do responsável técnico:
Data:
Prazo de validade da proposta: Conforme Edital.
Forma de pagamento: Conforme Edital.
N° telefone/fax para contato:
E-mail: 

Em razão desta retificação, ALTERA-SE:

– DATA E HORÁRIO DO CERTAME: dia 31/07/2018 às 14h.

– DATA  PARA  CADASTRO,  em  cumprimento  ao  item  nº  5  do  Edital  –  Da 
Habilitação:  até o dia 26/07/2018 às 19h.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 094/2018.                    
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 11 de julho de 2018.

    LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal 
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