RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2018
O MUNICÍPIO DE GRAMADO(RS), em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, torna público,
para o conhecimento dos interessados, que o Edital da Tomada de Preços N.º 02/2018, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada para construção de uma Escola de Educação
Infantil, na Rua Farrapos, n.º 100, em conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha
Orçamentária, Projetos e Cronogramas Físico-Financeiro, sofreu as seguintes RETIFICAÇÕES:
a) Os anexos – Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma FísicoFinanceiro, sofreram alteração, passando a integrar o Edital da Tomada de Preços N.º 02/2018
(devendo ser desconsiderado o anterior) os anexos a esta retificação.
b) Item 04 – HABILITAÇÃO sub item 4.1.3 onde leu-se: “...Atestado de capacidade
técnico-profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente
registrado na Entidade Competente, acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico –
CAT, comprovando a execução, pelo profissional do quadro técnico da empresa, em Construção
de escola do programa Proinfância, com metodologia inovadora no Sistema Construtivo
Wallsystem.” leia-se: ...Atestado de capacidade técnico-profissional, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na Entidade Competente,
acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, comprovando a execução de
serviços similares ao licitado.”
c) Item 02 – DO CADASTRO onde leu-se: “Para efeitos de cadastramento, os
interessados deverão apresentar, até o dia 22/02/18, terceiro dia que antecede a data de
recebimento das propostas...” leia-se: “Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão
apresentar, até o dia 03/05/18, terceiro dia que antecede a data de recebimento das
propostas...”
d) Inclui-se o sub item 4.1.8 com a seguinte redação: “4.1.8 - Declaração de
conhecimento do objeto. (Modelo anexo 05)”.
e) Inclui-se o sub item 4.1.9 com a seguinte redação: “4.1.9 - Declaração de experiência e
execução serviços de revestimento de paredes em placa cimentícia. (Modelo anexo 06)”.
f) A data da abertura passará a ser 09 horas do dia 07 de Maio de 2018.

g) As demais cláusulas do Edital permanecem inalteradas.
Gramado, 19 de Abril de 2018.

JOÃO ALFREDO DE CASTILHOS BERTOLUCCI
Prefeito Municipal

