EDITAL Nº 118-2014

ALTERAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0862014, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 002-2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, RS, no uso de suas atribuições legais, torna
público aos interessados a alteração do edital de licitação relativo ao Edital de Licitação nº
086/2014 – Concorrência Pública nº 002/2014 - Tipo empreitada por preço global. Objeto:
Contratação de empresa para executar por empreitada global a construção de uma Unidade
Escolar com 12 salas Padrão FNDE, em atendimento ao Termo de Compromisso PAR nº
17681/2013, entre o Município de Serafina Corrêa RS, e o Ministério da Educação – FNDE,
nos termos a seguir elencados:
Fica alterado o prazo para o recebimento dos envelopes, contendo a documentação de Habilitação
e Proposta de Preços até às 14 horas, do dia 22 de julho de 2014, no local indicado no presente
edital.
Fica excluído o item 2.3 – DA PARTICIPAÇÃO E DAS VEDAÇÕES
Item 2.3. Não será permitida a subcontratação ou terceirização da obra ora contratados.
Justificativa: Em razão da permissão contida no Projeto Básico e no item 23.0 – DA
SUBCONTRATAÇÃO.
Alteração do item 3.6.3. – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA do edital, que
passa a ter a seguinte redação:
item 3.6.3. Comprovação de possuir na data da licitação Patrimônio Líquido ou Capital Social
superior a 10% (dez por cento) do valor estabelecido no item 8.1 do presente edital, integralizado e
registrado em Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos, demonstrado através de
contrato social ou balanço. Mantem-se a comprovação dos índices contábeis exigidos no item
3.6.1.
Justificativa: possibilitar a participação de um número maior de licitantes com vistas a não frustar o
procedimento licitatório, haja vista os prazos exíguos contratuais dos recursos.
Nos termos do § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, pelas modificações eleitas no presente
edital, ficam reabertos os prazos inicialmente estabelecidos no Edital de Licitação nº 086-2014,
modalidade Concorrência Pública nº 002-2014:

Data e hora para entrega dos envelopes e abertura dos mesmos: até as 14 horas do dia 22 de
julho de 2014.
Local: Sala de Reunião do Centro Administrativo Municipal Amantino Lucindo Montanari, Av. 25 de
Julho, 202, centro.
Ampliação dos prazos para a realização de visitas com a finalidade de obter o Atestado de
Visita: 16, 17 e 18 de julho de 2014.
Serafina Corrêa, 16 de junho de 2014.

Ademir Antonio Presotto
Prefeito Municipal

