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TERMO DE RETIFICAÇÃO 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 049/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA-RS, no uso das suas atribuições legais, 

torna público para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO do Edital n 049/2020 – Tomada 

de Preços nº 007/2020, conforme segue: 

 Altera-se do Edital nº 049/2020 as alíneas “a” e “b” do subitem 6.2.1 – Da Qualificação Técnica 

que passa a ser: 

a) Prova de Inscrição e Regularidade de Registro de Pessoa Jurídica da empresa licitante junto 

ao órgão competente da categoria (CREA ou CAU); 

 b) Prova de Inscrição e Regularidade de Registro do Responsável Técnico junto ao órgão 

competente da categoria (CREA ou CAU); 

 Mantém-se a “Observação 1” e a “Observação 2” do subitem 6.2.1 – Da Qualificação Técnica 

e inclui-se a “Observação 3” conforme segue: 

 Observação 3: Se a empresa declarada vencedora tenha apresentado para a qualificação 

técnica a Prova de Inscrição e Regularidade de Registro de Pessoa Jurídica e do Responsável Técnico 

junto ao órgão competente da categoria de outro estado, deverá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias 

após a assinatura do Contrato, os respectivos registros com visto para o Rio Grande do Sul; 

 Altera-se do Edital nº 049/2020 o subitem 7.1 – Da Aceitabilidade dos Preços que passa a ser: 

 7.1 O valor máximo previsto para a execução da obra, por empreitada global, descrita no objeto 

é de R$ 108.503,18 (cento e oito mil, quinhentos e três reais e dezoito centavos). 

 Os arquivos referente à Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-

Financeiro e Planta de Cobertura devidamente retificados acompanham este termo; 

 Em virtude desta alteração, estabelece-se nova data para o certame: 

 30 de junho de 2020 às 09 horas 

 As demais disposições constantes no Edital nº 049/2020 permanecem inalteradas. 

 

 

Serafina Corrêa, 02 de junho de 2020. 

 

 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 

 

 


































