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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019  

Processo Licitatório nº 839/2019 

Pelo presente termo comunica-se aos interessados a Retificação do Edital 

de Licitação- Tomada de Preços Nº 001/2019, cujo OBJETO é a contratação 

de empresa para construção do Pórtico no Município de Tavares/RS, 

localizado na Avenida Isidro Teixeira Machado, próximo ao trevo de acesso 

lado norte, conforme Convênio Contrato de Repasse nº854311/2017.   

A Pregoeira, Monica do Amaral Mesquita, nomeada através da Portaria 5.009 

de 03 de junho de 2019, vem por meio deste, retificar o subitem 2.2 do item 

2- DOS DOCUMENTOS, no que se refere a documentação exigida para 

licitação, ficando assim retificado: 

f) Comprovação de aptidão técnica-operacional através de atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, expedida em nome da licitante, que comprovem a 

execução de serviço similar ao objeto deste Edital, devidamente registrado no CREA/CAU. 

g) Comprovação de aptidão técnica-profissional através de atestado, em nome do 

responsável técnico da empresa, registrado no CREA/CAU, fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, de que executou satisfatoriamente, contrato com objeto similar 

com o ora licitado ou obra de construção civil em geral 

h) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social. 

i) Documento de inscrição no CNPJ. 

j) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da empresa. 

k) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da empresa                                                                                                                                                                                                                      

l) Certidão Negativa de Débito com INSS 

m) Certidão Negativa de Débito com FGTS 

n) Certidão Negativa Conjunta das Receitas emitida pela Secretaria da Fazenda Nacional e 

da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
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Aproveitando ainda, já retificamos a data de abertura das propostas que                                                      

passa a ser no dia 27/06/2019, as 9 horas e 30 minutos. 

 

 

Sara Lemos da Silva  
Diretora do Setor de Compras, Licitações e Contratos 


