
 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2018 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 

AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 02 

 

Levamos ao conhecimento dos interessados a retificação dos seguintes itens do edital de 

Concorrência Pública nº 01/2018: 

 

I. Alteração do subitem 6.1.3.2.3 do edital, que trata da comprovação de 

aptidão das licitantes: 

 

Onde Se Lê: 

6.1.3.2.3. Atualização de cadastro imobiliário municipal com medição de área 

construída de imóvel realizada exclusivamente por processo de restituição 

aerofotogramétrica; geração e impressão de cartas de notificação 

endereçadas aos imóveis que apresentaram alteração de área construída 

contendo ortofotos, fotos frontais e dados das irregularidades constatadas. 

 

Leia-Se: 

6.1.3.2.3. Atualização de cadastro imobiliário municipal com medição de área 

construída de imóvel realizada exclusivamente por processo de 

restituição aerofotogramétrica;  

 

 

II. Alteração do item 15 do edital que trata das condições e restrições de 

participação na licitação: 

 

 Supressão do item 15.2 do edital: 

15.2. Não serão admitidos consórcios de empresas. 



 

 

 

 

 

III. Alteração do item 10.2 da forma de apresentação da Prova Documental 

(PD1 e PD2): 

 

Onde Se Lê: 

A pontuação (FE1) será de 1(um) ponto por Contrato, acompanhado da respectiva 

Certidão de Acervo Técnico – CAT CREA/CAU emitida em nome da 

PROPONENTE e do profissional -responsável técnico, que demonstre vínculo atual 

com a PROPONENTE. 

 

Leia-Se: 

A pontuação (FE1) será de 1(um) ponto por Contrato, acompanhado da respectiva 

Certidão de Acervo Técnico – CAT CREA/CAU emitida em nome do profissional -

responsável técnico, que demonstre vínculo atual com a PROPONENTE. 

 

 Da mesma forma, fica dispensada a apresentação de Certidão de Acervo Técnico 

em nome da proponente em todos os itens de prova documental (PD1 e PD2) em que 

conste tal exigência, sendo mantida a exigência de apresentação do referido 

documento apenas em nome do responsável técnico que demonstre vínculo atual 

com a PROPONENTE. 

 

IV. Alteração da Cláusula Quarta da Minuta Contratual 

 

 Inclusão do subitem 4.1.1. na Cláusula Quarta da Minuta Contratual: 

4.1.1. Em caso de reajuste, será adotado como índice o percentual acumulado 

do INPC- IBGE. 

 

 As demais condições permanecem inalteradas. 

 

Campos Novos, 28 de maio de 2018. 

 


