
MUNICÍPIO DE SANTANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 
 

AVISO DE ERRATA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 010/2019/PMS 

O Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, no uso de suas respectivas 
atribuições, conforme Decreto nº 0453/2019, 
resolve retificar o Edital de Concorrência 
Pública nº 010/2019-PMS conforme a seguir: 
Onde se lê:Item8.2.c) Capacidade técnico-
operacional: comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características tecnológicas e 
operacionais, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, mediante a apresentação de 
atestado(s), em nome do licitante, emitido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente registrado(s) no CREA e 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que 
comprove(m) a execução das seguintes 
parcelas de maior relevância técnica e valor 
significativo: 
I. Instalação de Subestação 500 KWAe Grupo 
Gerador 200 KWA de potência; 
II. Pisos, calçadas e escadas 
2.1. Revestimento cerâmico para piso com 
placas tipo porcelanato, com área mínima de 
604,81 m2.  
2.2. Contra piso acústico e argamassa trapo 
1:4, preparo mecânico com betoneira, com área 
mínima de 298,18 m2.  
2.3. Piso de borracha partilhado, espessura 
7mm, fixado com cola, com área mínima de 
298,18 m2. 
3. Forro 
3.1. Isolamento termo acústico com lã mineral 
na subcobertura, com área mínima de 364,06 
m2. 
3.2. Forro em drywal para ambientes 
comerciais, inclusive estrutura de fixação, com 
área mínima 515 m2. 
Leia-se:Item8.2.c) Capacidade técnico-
operacional: comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características tecnológicas e 
operacionais, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, mediante a apresentação de 
atestado(s), em nome do licitante, emitido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente registrado(s) no CREA e 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que 
comprove(m) a execução das seguintes 
parcelas de maior relevância técnica e valor 
significativo: 
I. Instalação de Subestação 500 KWAe Grupo 
Gerador 200 KWA de potência; 
II. Pisos, calçadas e escadas 
2.1. Revestimento cerâmico para piso com 
placas tipo porcelanato, semelhante ou 
superior, com área mínima de 604,81 m2.  
2.2. Contra piso acústico e argamassa trapo 
1:4, preparo mecânico com betoneira, 
semelhante ou superior, com área mínima de 
298,18 m2.  
2.3. Piso de borracha partilhado, espessura 



7mm, fixado com cola, semelhante ou superior, 
com área mínima de 298,18 m2. 
3. Forro 
3.1. Isolamento termo acústico com lã mineral 
na subcobertura, semelhante ou superior, com 
área mínima de 364,06 m2. 
3.2. Forro em drywal para ambientes 
comerciais, inclusive estrutura de fixação, 
semelhante ou superior, com área mínima 515 
m2. 
Mantendo-se as datas da sessão pública 
fundamentada no Art. 21, § 4º da Lei 8666/93. 
Todosesclarecimentos serão prestados pelo 
presidente cpl pelo E-mail: 
cpl_santana@hotmail.com 

 
Santana-AP, 06 de setembrode 2019. 

 
Sebastião Cléssio Alfaia da Trindade 

Presidente CPL/PMS 
 
 
 
 
 


