TERMO DE RETIFICAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 132/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2022
Tendo em vista o erro material de digitação referente ao item 7 – DOCUMENTAÇÃO, do
Processo Licitatório nº. 132/2022, Tomada de Preços nº. 015/2022, retifica-o:

1) Onde se lê:
5.1.8 - Da Habilitação Técnica:
(...)
5.1.8.6 Atestado Técnico-profissional e operacional - A empresa interessada deverá comprovar
que possui habilitação técnica-profissional/operacional para atuar nos serviços objeto da
presente licitação mediante comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, através da
apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica-profissional/operacional
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrado no CREA, que comprove
a prestação de serviços objeto do presente certame, qual seja, execução de obras, pintura em
geral, instalações hidro sanitárias, estrutura de concreto armado e alvenaria em blocos
estruturais, registrado no CREA conforme normas da NBR nos seguintes qualitativos e
quantitativos referentes à parcela mais relevante do objeto do presente certame (conforme
planilha de serviços a serem executados):
Item

Natureza dos serviços e Materiais

1

Alvenarias em blocos estruturais

2

Instalações tubulares de PVC

3

Estruturas de concreto armado

4

Pintura acrílica em alvenarias

2) Leia-se:
V - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(...)

5.4.3 Atestado Técnico-profissional/operacional - A empresa interessada deverá comprovar
que possui habilitação técnica-profissional/operacional para atuar nos serviços objeto da
presente licitação mediante comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, através da
apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica-profissional/operacional
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a prestação de
serviços objeto do presente certame, qual seja, pintura em geral, execução de estrutura de
madeira e cobertura em telha cerâmica, registrado no CREA e conforme normas da NBR nos
seguintes qualitativos e quantitativos referentes à parcela mais relevante do objeto do presente
certame (conforme planilha de serviços a serem executados):
Item

Natureza dos serviços e Materiais

1

Cobertura em telha cerâmica

2

Estrutura de madeira

Os demais dados permanecem como no edital, e mantém-se o dia, horário e local de abertura
do certame. Maiores informações poderão ser obtidas pelos fones (31) 3746 – 1260, pelo email licitação@piranga.mg.gov.br ou no setor de Licitação.

Piranga/MG, 03 de agosto de 2022

Rafael Martins
Pregoeiro

