PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

Estado do Rio Grande do Sul
R: Bento Gonçalves – 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone (55) 3432-1100-Fax-(55) 3433 2323 – licita@itaqui.rs.gov.br
Ramais 233,232

RETIFICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2017
A Comissão de Licitações do Município vem, através desta, retificar o edital da
Concorrência Pública 001/2017, referente a contratação de empresa para conclusão da execução
de obra de construção civil de edificação de Creche Pró Infância, tipo B.
→Onde se lê nos itens :
5.3.8 - As vistorias para obtenção do referido Atestado serão agendadas junto ao Setor de
Licitações de segunda à sexta feira em horário de expediente, através do telefone n° (55) 34321100, ramais 232 e 233, ou pessoalmente, até o dia 17 de outubro de 2017 às 11:00hs.
5.3.8.1 - O servidor responsável pelo acompanhamento e assinatura do atestado de visita é o Sr.
CARLOS DUARTE MELLO. Não serão aceitos atestados de visita assinados por outro
servidor.
→ Passa-se ler:
5.3.8 - As vistorias para obtenção do referido Atestado serão agendadas junto ao Setor de
Licitações de segunda à sexta feira em horário de expediente, através do telefone n° (55) 34321100, ramais 232 e 233, ou pessoalmente, até o dia 22 de março de 2018 às 10:00hs.
5.3.8.1 O servidor responsável pelo acompanhamento e assinatura do atestado de visita é a
Sra. CAMILA VEPPO . Não serão aceitos atestados de visita assinados por outro servidor.

→ Inclui-se no item 5 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.
01:
letra “e”- As empresas que pretenderem se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, fora dos envelopes, no
momento do credenciamento, declaração de que se enquadram nos requisitos da Lei 123, de 14
de dezembro de 2006 (Anexo VIII ), ou certidão simplificada do enquadramento de ME ou EPP
expedida pela Junta Comercial, com prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da data de
expedição, pena de preclusão.
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→ Inclui-se no item 9 DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
9.5 Às empresas que se utilizarem dos benefícios da LC 123/06 será oportunizado a
apresentação de proposta inferior à julgada vencedora, tão logo seja intimada do julgamento e
classificação das propostas, na hipótese de ocorrência do empate definido no §1 do art. 44 da LC
123/06.”

→Onde se lê no ANEXO I ( SITE) quanto a :
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL e ao CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
→ Passa-se ler:
A PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL e o CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
retificados estarão inclusas no SITE.

→Onde se lê no ANEXO II - Minuta do Contrato:
10.1 O CONTRATANTE acompanhará a execução do objeto deste contrato através de equipe
técnica de Engenharia, designada como FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer toda e
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços.
Assina, assim, como gestor técnico do presente contrato o Engenheiro CARLOS DUARTE
MELLO
→ Passa-se ler:
10.1 O CONTRATANTE acompanhará a execução do objeto deste contrato através de equipe
técnica de Engenharia, designada como FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer toda e
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços.
Assina, assim, como gestor técnico do presente contrato o Engenheiro CAMILA VEPPO.
→Onde se lê no Anexo VII- Declaração de conhecimento e vistoria técnica prévia
Declaro, para os devidos….
CARLOS DUARTE MELLO
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→ Passa-se ler:
Declaro, para os devidos….
C AMILA VEPPO
→ Inclui-se o ANEXO VIII INCLUSO NO SITE
Devido a necessidade de retificação do edital, a data para realização do certame, passa
para o dia de 29 de MARÇO de 2018, as 08 horas e trinta minutos respeitando-se, assim, o
prazo de publicidade previsto na Lei nº 8.666/93.
Os demais itens do edital da Concorrência Pública 001/2017 permanecem inalterados.
Itaqui/RS, 21 de fevereiro de 2018.
___________________________________
ROSECLEI ALVES VEPPO
Comissão permanente de licitações.

