MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 001/2017
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 – PMG
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a construção da Ponte sobre o Rio
Cubatão na Estrada Geral do Cubatão, localizado na zona rural do Município de
Guaratuba, com fundação em estacas de perfis metálicos, estrutura em aço e tablado
de rolamento em madeira com extensão de aproximadamente 67m, cujo projeto está
sendo objeto de convênio com o Governo do Estado do Paraná através da Secretaria
Estadual de Infraestrutura e Logística (SEIL) conforme memorial descritivo, planilha de
serviços e cronograma físico e financeiro.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO, designada pela Portaria nº
10.180/2017, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar:
No edital cláusula, 1.0 letra k , onde se lê:
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, que deverá ser feita
através de apresentação de “Um atestado de capacidade técnica, emitido em nome da
empresa e/ou em nome do Engenheiro responsável (eis) técnico(s) vinculado a
empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito publico ou privado, bem como a
respectiva certidão de acervo técnico da obra, emitida pelo CREA(Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura e Agronomia).
Leia-se:
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, que deverá ser feita
através de apresentação de “Um atestado de capacidade técnica, emitido em nome da
empresa e/ou em nome do Engenheiro responsável (eis) técnico(s) vinculado a
empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito publico ou privado, bem como a
respectiva certidão de acervo técnico da obra, emitida pelo CREA(Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura e Agronomia).
-“CRAVAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS PARA FUNDAÇÃO EM LEITO DE RIO OU
MAR....360,00 m”.
FORMALIZAÇAO DE CONSULTAS:
Email: licitacao@guaratuba.pr.gov.br
Fax: (41) 3472-8576
Restam inalterados os demais itens, cláusulas e anexos do Edital em questão.
Guaratuba, 10 de novembro de 2017.
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