PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
2ª ERRATA
EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 - PMM
PROCESSO Nº 039/2018 – PMM
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, consoante ato de designação Decreto
n° 163/2018, de 26/03/2018 e no uso de suas atribuições legais RETIFICA o Edital da
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2018 – PMM, que prevê a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA REALIZAR AMPLIAÇÃO DO CRAS – ALBATROZ, conforme abaixo,
PRORROGANDO a data de abertura do certame para o dia 04/05/2018 às 09:00 HORAS.
ALTERAR O VALOR MÁXIMO GLOBAL - NO AVISO DE LICITAÇÃO:
Onde se lê: R$419.002,30 (quatrocentos e dezenove mil dois reais e trinta centavos); leiase: R$425.716,51 (quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e
cinqüenta e um centavos).
NO ITEM 2. DO OBJETO, ALTERAR NA PLANILHA
Onde se lê: R$419.002,30; leia-se: R$425.716,51.
NO ITEM 7 - PROPOSTA DE PREÇOS, SUBITEM 7.1 LETRA “A”:
Onde se lê: respeitando o valor máximo global de respeitando o valor máximo global de
R$419.002,30 (quatrocentos e dezenove mil dois reais e trinta centavos); leia-se:
respeitando o valor máximo global de R$425.716,51 (quatrocentos e vinte e cinco mil,
setecentos e dezesseis reais e cinqüenta e um centavos).
ALTERAR NO ITEM 5 - DA HABILITAÇÃO:
5.1.1. Quanto à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, letra “j”:
Onde se lê: Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; Leia-se:
Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Não constando o prazo de validade, será aceita somente certidão expedida até 60
(sessenta) dias, antes da abertura das propostas.
ALTERAR NO MEMORIAL DESCRITIVO
– ITEM I- GENERALIDADES – Onde se lê: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA AMPLIAÇÃO DE DOIS CRAS-MATINHOS PR – Leia-se CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO CRAS ALBATROZ – MATINHOS PR.
– ITEM IV -MATERIAIS, ESPECIFICAÇÃO OU EQUIPAMENTOS – Onde se lê: Contratação de
empresa especializada para ampliação do CRAS – Matinhos PR – leia-se: Contratação de
empresa especializada para ampliação do CRAS ALBATROZ – Matinhos PR.
-Alterações na unidade dos itens 12.14, 14.1 estará disponível na planilha orçamentária que
será enviada aos licitantes e disponível no setor de licitações.
OBS.: As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas. As licitantes interessadas
deverão protocolar seus envelopes devidamente lacrados impreterivelmente até às 08:45
horas no Departamento de Protocolo, no endereço acima mencionado. Não será aceito o
encaminhamento de proposta comercial e documentos de habilitação por via postal ou por
transportadora.
Matinhos, 12 de abril de 2018.
Janete de Fátima Schmitz
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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