ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021.
O Município de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, através da Secretária
Municipal de Administração, vem através deste tornar público a 1º RETIFICAÇÃO do edital da
Tomada de Preços nº 007/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM
PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS RIO NEGRINHO E RIO ITAJAI-AÇU
NO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS/SC, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL,
passando a vigorar conforme segue abaixo:
1. Ficam alteradas e atualizadas a planilha orçamentária e cronograma físicofinanceiro da RUA RIO NEGRINHO do ato convocatório: ONDE SE LÊ: O valor total orçado pelo
Município, objeto deste Edital de R$ 378.416,94 (trezentos e setenta e oito mil e quatrocentos e
dezesseis reais e noventa e quatro centavos). LEIA-SE: O valor total da planilha orçamentária,
objeto deste Edital é de R$ 390.929,57(trezentos e noventa mil e novecentos e vinte e nove reais
e cinquenta e sete centavos) e da RUA RIO ITAJAI-AÇU do ato convocatório: ONDE SE LÊ: O
valor total orçado pelo Município, objeto deste Edital de R$ 329.241,70 (trezentos e vinte e nove
mil e duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos). LEIA-SE: O valor total da planilha
orçamentária e cronograma físico-financeiro, objeto deste Edital é de R$ 368.529,31(trezentos e
sessenta e oito mil e quinhentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos).
2. Duplicidade de exigência do Item 7 HABILITAÇÃO, sub item 7.1.2 inciso VI, como
segue: “Declaração da empresa informando o técnico responsável pela obra objeto deste edital,
bem como sua comprovação do vínculo com a mesma. Para comprovação de vínculo deverá ser
apresentada cópia do registro na carteira de trabalho ou ficha de registro funcional devidamente
autenticada pela Delegacia Regional do Trabalho – DRT ou, no caso de sócio, última alteração
do contrato social devidamente registrado em cartório. Será aceita ainda como comprovação de
vínculo a certidão de registro da licitante, expedida pelo CREA ou CAU da Sede da licitante onde
consta o registro do profissional como responsável técnico.
Considerando a duplicidade da exigência nos incisos III e VI do sub item 7.1.2, fica
EXCLUIDO o inciso VI, do Edital já mencionado e publicado.
3. Item 7.1.2 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – IV, ONDE SE LÊ: IV –
Certidão de acervo técnico do CREA ou CAU que comprove que o responsável técnico vinculado
a empresa, executou os seguintes serviços com as seguintes quantidades mínimas: a) Drenagem
Pluvial : 234 m (duzentos e trinta e quatro metros); b) Pavimentação em bloco intertravado: 2.121
m² (dois mil cento e vinte um metros quadrados). LEIA-SE: 7.1.2 - IV – Certidão de acervo
técnico do CREA ou CAU que comprove que o responsável técnico vinculado a empresa,
executou os seguintes serviços com as seguintes quantidades mínimas: Drenagem Pluvial : 200
m (duzentos metros); Pavimentação em lajota sextavada: 2.121 m² (dois mil cento e vinte um
metros quadrados).
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3. Permanece inalterada as demais clausulas e se mantem a data de entrega e
abertura dos envelopes, no dia 18 de agosto de 2021, às 14h00min, mantido o local.
4. Por fim, esclarecemos que o Edital devidamente retificado, juntamente com as
planilhas alteradas, poderá ser obtido junto ao Departamento de Licitação, durante o horário de
expediente e também estará disponível no site www.bombinhas.sc.gov.br . Maiores informações
poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação, na Prefeitura Municipal, em horário de
expediente, pelo telefone (47) 3393-9500 ou através de solicitação pelo e-mail:
compras@bombinhas.sc.gov.br.
Bombinhas, 03 de agosto de 2021

ROSANGELA ESCHBERGER
Secretária de Administração
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