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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018 

  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2018.015180 
Secretaria Municipal de Educação 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO-1, COM 

MURO DE DIVISA E MURRO DE ARRIMO – REPROGRAMAÇÃO DE TERMO DE 
COMPROMISSO DE REPASSE DO FNDE Nº PAC: 7365/2013. 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através do seu Secretário, nomeado pelo 

Decreto Municipal nº 0885, de 22 de dezembro de 2016, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, TORNA PÚBLICO para o conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO do Edital da 
Tomada de Preços nº 009/2018, conforme segue:  

 
1. DA JUSTIFICATIVA DA RETIFICAÇÃO  
1.1. A presente retificação visa SANAR os equívocos e erros materiais constantes nos subitens 11.7.5, 

12.5.1 e 28.5.2.2 do Edital da Tomada de Preços nº 009/2018, além do Anexo III – Minuta do Contrato, 
bem como, visa promover a reordenação dos itens constantes do preâmbulo do referido Edital. 
Ademais, altera a data de realização da referida licitação, para a devida fruição do prazo legal de 
publicação.    

 
2. DAS RETIFICAÇÕES  
2.1.1. No subitem 11.7.5 do Edital da Tomada de Preços nº 009/2018: 
 
ONDE SE LÊ 
 
11.7.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante a apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico-CAT, expedida junto ao CREA, nos termos da legislação aplicável, em nome do 

profissional técnico na área de Engenharia Elétrica, indicado pela empresa licitante como 
responsável pelos serviços 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 C. 

 
LEIA-SE 
 

11.7.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante a apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico-CAT, expedida junto ao CREA, nos termos da legislação aplicável, em nome do 

profissional técnico na área de Engenharia Civil, indicado pela empresa licitante como responsável 
pelos serviços 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 C. 

 

2.1.2. No subitem 12.5.1 do Edital da Tomada de Preços nº 009/2018: 
 
ONDE SE LÊ 
 

12.5.1. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, será a sessão encerrada e dada continuidade ao 
procedimento licitacional em data posterior, com a prévia convocação dos participantes, sendo 
observado o disposto no item 27.2 do Edital.   
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LEIA-SE 
 
12.5.1. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, será a sessão encerrada e dada continuidade ao 

procedimento licitacional em data posterior, com a prévia convocação dos participantes, sendo 
observado o disposto no subitem 28.5 e seguintes do Edital.   

 
2.1.3. No subitem 28.5.2.2 do Edital da Tomada de Preços nº 009/2018: 
 
ONDE SE LÊ 
 
28.5.2.2. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 27.5.2 na fase de habilitação, todos os documentos e os 

envelopes contendo as propostas, devidamente lacrados, deverão ser rubricados pelos membros da 
Comissão e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação.  

 
LEIA-SE 

 
28.5.2.2. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 28.5.2 na fase de habilitação, todos os documentos e os 

envelopes contendo as propostas, devidamente lacrados, deverão ser rubricados pelos membros da 
Comissão e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação.  

 
2.1.4. No preâmbulo do Anexo III – Minuta de Contrato – do Edital da Tomada de Preços nº 009/2018: 
 
ONDE SE LÊ 
 

a) CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE GURUPI, inscrito n o CNPJ nº 01.803.618/0001-52, pessoa 
jurídica de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE GURUPI-TO, inscrita no CNPJ nº 17.527.397/0001-77, com sede à Rua Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 2071, Centro, Gurupi/TO, CEP: 77.402-100, neste ato representada por seu Secretário 

nomeado pelo Decreto Municipal nº885 de 22/12/2016, Sr. Eurípedes Fernandes Cunha, brasileiro, 
casado, bacharel em direito, portador do CPF nº 526.461.811-91 e RG nº 394.943 SSP-TO, residente e 
domiciliado à Av. Amazonas, nº977, Centro, CEP: 77.410-030, Fone: (63)3301-4356, Gurupi/TO; 

 
LEIA-SE 

 
a) CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, por meio da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURUPI-TO, inscrita no CNPJ nº 
17.527.397/0001-77 com sede na BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª 
etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77.400-000, neste ato 
representada por seu Secretário nomeado pelo Decreto Municipal nº885 de 22/12/2016, Sr. 

Eurípedes Fernandes Cunha, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador do CPF nº 526.461.811-
91 e RG nº 394.943 SSP-TO, residente e domiciliado à Av. Amazonas, nº 977, Centro, CEP: 77.403-030, 
Fone: (63)3301-4356, Gurupi/TO; 
 

3. DA REORDENAÇÃO DOS ITENS DO PREÂMBULO DO EDITAL    
3.1. O preâmbulo do Edital da Edital da Tomada de Preços nº 009/2018 passa a ser reordenado da 
seguinte forma:  
 

IV. DOS ESCLARECIMENTOS AO ATO CONVOCATÓRIO 

IV.1. Os esclarecimentos complementares sobre o Edital e respectivos anexos poderão ser solicitados até o 
2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para a abertura da licitação, mediante provocação por 
escrito dos interessados, permanecendo a Comissão Permanente de Licitação à disposição para 
esclarecê-las e prestar informações das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas,  na sala de 
licitações, localizada no endereço informado no preâmbulo deste Edital, Fone: (63) 3301-4308, e-mail: 
cpl@gurupi.to.gov.br.   

 

mailto:cpl@gurupi.to.gov.br
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IV.2. Os pedidos de esclarecimentos somente serão respondidos se forem considerados pertinentes, a 
exclusivo critério pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. As respostas aos pedidos de 
esclarecimentos serão encaminhadas via e-mail para a licitante requerente e divulgadas na internet no 
site da Prefeitura Municipal de Gurupi/TO, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.gurupi.to.gov.br/.  

 
IV.3. As eventuais dúvidas e demais informações poderão ser prestadas pela Comissão Permanente de 

Licitação, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, no telefone (063) 3301-4308;   
 
IV.4. A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente implicará na 

tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas contidas neste Edital e no Processo foram 
consideradas suficientes para sua devida participação no certame. 

 
V. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

V.1. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo, para 
tanto, formalizar seu pedido até cinco dias úteis antes da data da abertura dos envelopes. 

 
V.2. A licitante poderá impugnar os termos editalícios desta Tomada de Preços quanto às falhas ou 

irregularidades que o viciarem, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 
 
V.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, a licitante que não o 

fizer no prazo estabelecido, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
V.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
V.5. A impugnação a este ato convocatório deverá ser dirigida à Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação e deverá ser protocolada no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h no Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal de Gurupi, sito na BR 242, Km 407 (saída para a cidade de Peixe) Gurupi-TO, 
observando-se, obrigatoriamente, o seguinte:  

a) Estar redigida em petição escrita devidamente fundamentada e acompanhada da documentação 
pertinente, devidamente autenticada (ato constitutivo, estatuto ou contrato social com seus termos 
aditivos ou contrato social consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no cartório de 
pessoas jurídicas, conforme o caso), e instruída com o número desta Tomada de Preço e do respectivo 
Processo Administrativo;  

b) Estar devidamente assinada pelo representante legal do licitante, com comprovação da aptidão do 
signatário que tem os poderes para tal, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento 
procuratório, se for o caso. 
 

V.6. Não será admitida a impugnação do edital por intermédio de e-mail e/ou fax. 
 
V.7. Caso seja acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, caso seja 

necessário. 
 

4. DA ALTERAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DO 
CERTAME 
4.1. Fica ainda alterada a data para a realização da sessão pública de recebimentos dos envelopes 

contendo os documentos de habilitação, proposta de preços e demais atos pertinentes à realização do 
certame, conforme segue: 

 
DATA DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: DIA 06 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 
LOCAL: Sala de Licitações com sede na BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, 

Bloco H, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO. 
HORÁRIO: às 09:00 (nove horas) horário local. 
 

http://www.gurupi.to.gov.br/


Retificação – Tomada de Preços  nº 009/2018 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, 
Gurupi – TO, CEP: 77.400-000. Fone: (063) 3301-4356. 

 

 

5. DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS INFORMAÇÕES 
5.1. As demais informações contidas nos atos retificados permanecem inalteradas. 
 
INFORMAÇÕES: na sala de licitações, pelo telefone: (063) 3301-4308 e/ou pelo e-mail: 
cpl@gurupi.to.gov.br. 
 

 

Gurupi-TO, aos 19 dias do mês de novembro de 2018. 
 
 

 
 

Eurípedes Fernandes Cunha 
Secretário Municipal de Educação 

Decreto nº 0885/2016 

 

mailto:cpl@gurupi.to.gov.br

