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ERRATA II DO EDITAL  
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 

  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2688/2017 
Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO 

CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (FEIRA DO PRODUTOR, 
RUA 7) DE GURUPI-TO. 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE, 

através do seu Secretário, nomeado pelo Decreto Municipal nº 521/2017, de 30 de maio de 2017, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais, TORNA PÚBLICO para o conhecimento dos 
interessados, a correção dos ITENS: 3.4; 6.2; 11.7.4; 11.7.5; 11.7.9 e 13.6.1 do Edital da Tomada 

de Preços nº 001/2017 conforme segue:  

 

 

1. DA CORREÇÃO DO ITEM 3.4 

 
ONDE SE LÊ: 
“3.4. Os cálculos dos valores dos quantitativos constantes na planilha de custos referentes aos serviços a 

serem executados tiveram como base a tabela do SINAPI DESONERADO Dezembro/2017...” 

 

LEIA-SE: 
“3.4. Os cálculos dos valores dos quantitativos constantes na planilha de custos referentes aos serviços a 

serem executados tiveram como base a tabela do SINAPI DESONERADO Dezembro/2016...” 

 

 

2. DA CORREÇÃO DO ITEM 6.2 

 
ONDE SE LÊ: 
“6.2. A visita técnica deverá ser realizada até o dia 08/05/2017 ... 

 

LEIA-SE: 
“6.2. A visita técnica deverá ser realizada até o dia 08/06/2017 ... 

 

 

3. DA CORREÇÃO DO ITEM 11.7.4 

 
ONDE SE LÊ: 

“11.7.4. Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante a apresentação de um ou 

mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 
publico ou privado devidamente identificadas, em nome da empresa licitante, 
comprovando a execução de obra de engenharia de características semelhantes ao objeto 
desta licitação, compatíveis em características, prazos e cujos quantitativos correspondam, no 
mínimo, a 30% (trinta por cento) das parcelas de maior relevância especificadas na Planilha 
de Itens de Maior Relevância- Anexo F.” 

 
LEIA-SE: 
“11.7.4. Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante a apresentação de um ou 

mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 
publico ou privado devidamente identificadas, em nome da empresa licitante, 
comprovando a execução de obra de engenharia de características semelhantes ao objeto 
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desta licitação, compatíveis em características, prazos e cujos quantitativos correspondam, no 
mínimo, a 30% (trinta por cento) das parcelas de maior relevância especificadas na Planilha 
de Itens de Maior Relevância- SubAnexo F.” 

 

 

4. DA CORREÇÃO DO ITEM 11.7.5 

 

ONDE SE LÊ: 

“11.7.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante a apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico-CAT, expedida junto ao CREA/CAU, nos termos da legislação 
aplicável, em nome do profissional técnico indicado pela empresa licitante, como 
responsável pelos trabalhos a serem executados, que demonstre possuir Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, por execução de obras/serviços de características 
semelhantes ao objeto desta licitação, compatíveis em características, prazos e cujos 
quantitativos correspondam, no mínimo, a 30% (trinta por cento) das parcelas de maior 
relevância especificadas na Planilha de Itens de Maior Relevância- Anexo F.” 

 
LEIA-SE: 
“11.7.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante a apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico-CAT, expedida junto ao CREA/CAU, nos termos da legislação 
aplicável, em nome do profissional técnico indicado pela empresa licitante, como 
responsável pelos trabalhos a serem executados, que demonstre possuir Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, por execução de obras/serviços de características 
semelhantes ao objeto desta licitação, compatíveis em características, prazos e cujos 
quantitativos correspondam, no mínimo, a 30% (trinta por cento) das parcelas de maior 
relevância especificadas na Planilha de Itens de Maior Relevância- SubAnexo G.” 

 

 

5. DA CORREÇÃO DO ITEM 11.7.9 

 

ONDE SE LÊ: 

“11.7.9. As parcelas de maior relevância mencionadas nos itens 11.7.4 e 11.7.5 correspondem 
aos itens constantes da Planilha de Itens de Maior  Relevância – SubAnexo F a seguir 
descritos:” 

 
LEIA-SE: 
“11.7.9. As parcelas de maior relevância mencionadas nos itens 11.7.4 e 11.7.5 correspondem 

aos itens constantes da Planilha de Itens de Maior  Relevância – SubAnexo G a seguir 
descritos:” 

 
 
6. DA CORREÇÃO DO ITEM 13.6.1 

 
ONDE SE LÊ: 

“13.6.1. Os preços unitários, o preço global e o BDI não poderão ser superiores aos apresentados 
na Planilha Orçamentária atualizada (Subanexo C) deste Edital.” 

 

LEIA-SE: 
“13.6.1. Os preços unitários, o preço global e o BDI não poderão ser superiores aos apresentados 

na Planilha Orçamentária atualizada (Subanexo D) deste Edital.” 
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Tendo em vista que as correções cima não afetarão a formulação das propostas por parte 

das licitantes, fica mantida a realização do certame para o dia e horário, conforme publicado, ou 
seja, dia 09/06/2017, às 09:00 (horário local), permanecendo inalterados os demais dispositivos 
esposados no Instrumento Convocatório. 

 
 

INFORMAÇÕES: na sala de licitações, pelo telefone: (063)3301-4308 e/ou pelo e-mail: 
cpl@gurupi.to.gov.br. 

 
 

 
 

Gurupi-TO, aos 05 dias do mês de junho de 2017. 
 
 

 
 

Antônio Carlos Aparecido Barbazia 
Secretário Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente 

Decreto Municipal nº 521/2017 

mailto:cpl@gurupi.to.gov.br

