
 

 

PROCESSO DE COMPRA Nº 179/2019 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019 

 

RETIFICAÇÃO 01 

 

Levamos ao conhecimento dos interessados a retificação nos quantitativos solicitados 

na alínea “e” do subitem 5.1.3. Qualificação Técnica.  

Por consequência das alterações, prorroga-se a data de abertura do certame supracitado. 

 

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

ONDE SE LÊ: 

5.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

[...] 

e. Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, devidamente registrado no CREA ou acompanhado da respectiva Certidão 

de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, comprovando que a empresa licitante 

executou serviços compatíveis/semelhantes aos que estão sendo licitados, 

compreendendo a execução de no mínimo 50%, representados conforme quantitativo 

abaixo, referente aos itens: 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE 

Pavimentação Asfáltica m² 14.817,42 

Sinalização pública horizontal (pintura) m² 1.522,24 

Concreto Armado m³ 98,90 

Calçada/Passeio público m² 4.559,28 

Drenagem pluvial m 2.219 

Caixa coletora pluvial (boca de lobo) uni. 129 

Obs.: Será admitida a somatória de atestados. 



 

 

 

LEIA-SE: 

5.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

[...] 

e. Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, devidamente registrado no CREA ou acompanhado da respectiva Certidão 

de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, comprovando que a empresa licitante 

executou serviços compatíveis/semelhantes aos que estão sendo licitados, 

compreendendo a execução de no mínimo 50%, representados conforme quantitativo 

abaixo, referente aos itens: 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE 

Pavimentação Asfáltica m² 7.410 

Sinalização pública horizontal (pintura) m² 775 

Concreto Armado m³ 49,50 

Calçada/Passeio público m² 2.280 

Drenagem pluvial m 1.110 

Caixa coletora pluvial (boca de lobo) uni. 65 

Obs.: Será admitida a somatória de atestados. 

[...] 

 

DA ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA 

 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

Recebimento das Propostas: até às 14h45min do dia 16 de janeiro de 2020. 

Abertura das Propostas: Às 15 horas do dia 16 de janeiro de 2020. 

[...] 

 



 

 

LEIA-SE:  

[...] 

Recebimento das Propostas: até às 14h45min do dia 17 de janeiro de 2020. 

Abertura das Propostas: Às 15 horas do dia 17 de janeiro de 2020. 

[...] 

 

As demais condições permanecem inalteradas. 

 

 

Campos Novos, 18 de dezembro de 2019. 


