PREFEITURA FERREIRA GOMES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES

RETIFICAÇÃO I
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/2019 – CEL/PMFG
TIPO: MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL
A Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes – AP, através de seu Pregoeiro,
nomeado pelo Decreto nº 036/2018, torna público para os interessados a
retificação do edital TP nº 001/2019, cujo o objeto é a UBS Mª LEONICE
TAVARES MOREIRA - PROPOSTA Nº 118507210001/18-001, que estava
previsto para ocorrer no dia 04.02.2019 às 09:00.
Seguem as retificações:
NOVA DATA E HORÁRIO DA SESSÃO:
Dia 25.02.2019 – às 14:30
Local: sala de reuniões da SEMSA/PMFG
3. DO CADASTRO:
Onde lê-se:
3.1. Somente poderão participar os interessados devidamente cadastrados no
Município de Ferreira Gomes, detentores do Certificado de Registro Cadastral
atualizado, que atendam às exigências constantes neste edital e seus anexos
sendo empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, ou que apresentarem
toda documentação necessária para o cadastro até 03 (três) dias antes da
abertura das propostas, sendo o dia 30 (trinta) de janeiro de 2019, até as 13:00,
limite para o recebimento das documentações para o Cadastro.
3.2. (...)
t) Atestado ou certidão de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, que comprove que a empresa proponente executou
diretamente com características compatíveis ao objeto da presente licitação,
com serviços compatíveis conforme especificações do ITEM 2.1, demonstrando
que a empresa proponente possui experiência anterior satisfatória e bom
desempenho.

Leia-se:
1

3.1. Poderão participar os interessados, que atendam às exigências
constantes neste edital e seus anexos, sendo empresas do ramo pertinente
ao objeto ora licitado, que apresentarem toda documentação necessária
para serem habilitados.
3.2. (...)
t) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidão de Acervo Técnico
(CAT), fornecidos e registrados por órgão competente, que comprove que a
empresa proponente, através de profissional responsável técnico, executou
diretamente com características compatíveis ao objeto da presente licitação,
conforme especificações do ITEM 2.1, demonstrando que a empresa proponente
possui experiência anterior satisfatória e bom desempenho.
4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTA FINANCEIRA:
Onde lê-se:
4.2 - Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01:
a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo Município de
Ferreira Gomes/AP.
Leia-se:
4.2 - Para a habilitação o licitante, previamente cadastrado, deverá apresentar
no envelope n.º 01:
a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo Município de (...)

Ferreira Gomes, 29 de janeiro de 2019.

_____________________________
JONATAS FIRMINO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CEL/SEMSA
DEC. 036/2018 – PMFG
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