ADENDO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sala da CPL (Comissão
permanente de Licitação).
PREAMBULO
Licitação: Tomada de Preços
005/2013/APL/PMMA
Processo n° 100/2013/SEMEC
OBJETO:
Serão contratados serviços para Construção de 01 (uma)
Quadra Escolar com Cobertura e Vestiário localizada na
Rua Bahia s/n, medindo 980,40 m² conforme especificado
no Edital da Licitação de Tomada de Preços
005/2013/CPL/PMMA.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
GLOBAL.
A Presidente da CPL, do município de Ministro
Andreazza/ RO Srª. Cleide Moura dos Santos torna
público, para conhecimento e esclarecimento dos
interessados, o aditivo ao Edital da licitação supracitada.
Dos termos do Adendo:
No item IV
IV DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Fica excluído item d
d.

Comprovação de Patrimônio Líquido ou
Capital

Social

Mínimo

Realizado

e

Integralizado, de no mínimo 10% (dez por
cento), referente ao valor estimado para a
execução da obra, ou seja, R$ 50.864,00.

Altera ainda:
Onde se lê:
Caução de garantia de participação de 5% (cinco por
cento) no valor de R$ 25.432,00 (vinte e cinco mil
quatrocentos e trinta e dois reais), a ser apresentada no dia
da abertura da licitação, em qualquer forma admitida na
Lei Federal 8.666/93, conforme art. 55 VI e art. 56, sendo
apresentada, a original em envelope separado e cópia
devidamente autenticada junto ao Envelope n. 01
(DOCUMENTAÇÃO).

Leia se:
Caução de garantia de participação de 1% (um por cento)
no valor de R$ 5.086,40 (Cinco mil oitenta e seis reais e
quarenta centavos), a ser apresentada no dia da abertura da
licitação, em qualquer forma admitida na Lei Federal
8.666/93, conforme art. 55 VI e art. 56, sendo
apresentada, a original em envelope separado e cópia
devidamente autenticada junto ao Envelope n. 01
(DOCUMENTAÇÃO).

Adiciona-se ao Edital da Licitação os termos abaixo
descritos:
Acervo de Atestado Compatível
Os itens de maior relevância são:
1.

Construção de Edificação com área
igual ou superior a 861,56m².

2.

Concreto armado com fck a 15
mpa (usinado ou convencional)
com volume igual ou superior a
66,10m³.

3.

Aterro compactado manualmente
com volume igual ou superior a
295,00m³.

4.

Estrutura metálica em arco com
área igual, ou superior a
1.000,00m².

5.

Telha metálica para cobertura da
estrutura metálica com área igual
ou superior a 1.000,00m².

Ministro Andreazza/RO 08 de Novembro de 2013

Cleide Moura dos Santos
Presidente da CPL

