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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE RETIFICAÇÃO
1ª RETIFICAÇÃO – PPROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018
EDITAL DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC PRESENCIAL Nº 001/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO INTEGRADA de empresa especializada em construção civil para realizar a
prestação dos seguintes serviços:
2.1.2 – Projeto com Estudo Hidrológico e Reconstrução total de Ponte na localidade de Val Feltrina
sobre o Arroio do Veado na zona rural do município de Silveira Martins/RS, destruídos pelo desastre
reconhecido pela Portaria n.º 203/2015 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil; a empresa
realizará o estudo hidrológico, confeccionará os respetivos laudos e produzirá os projetos executivos de
engenharia, memoriais descritivos e demais serviços previstos nas especificações constantes no ANEXO I
deste Edital.
2.1.3 – Projeto com Estudo Hidrológico e Reconstrução total de Ponte na localidade de Val de Buia
sobre o Arroio do Veado na zona rural do município de Silveira Martins/RS, destruídos pelo desastre
reconhecido pela Portaria n.º 203/2015 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil; a empresa
realizará o estudo hidrológico, confeccionará os respetivos laudos e produzirá os projetos executivos de
engenharia, memoriais descritivos e demais serviços previstos nas especificações constantes no ANEXO I
deste Edital.

O setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Silveira Martins- RS, no uso de suas
atribuições legais, informa que foi procedida a seguinte RETIFICAÇÃO Do Edital acima
citado
“10.12.2 – Capacitação técnico – profissional: Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, em favor de profissional (engenheiro civil) pertencente ao
quadro técnico do licitante, devidamente registrado(s) no CREA e acompanhado(s) da respectiva Certidão
de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m) a execução de serviço compatíveis em características com o
objeto da licitação.”

Leia-se:
10.12.2 – Capacitação técnico – profissional: Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, em favor de profissional (engenheiro civil) pertencente ao
quadro técnico do licitante, devidamente registrado(s) no CREA e acompanhado(s) da respectiva Certidão
de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m) a execução de serviço compatíveis em características com a
reconstrução total da ponte.

Considerando que a presente retificação não altera a formulação das propostas, fica
inalterada a data de abertura do certame licitatório em epígrafe.
Outras
Informações:
Fones
licitacao@silveiramartins.rs.gov.br.

(55)

3224-4800

ou

através

Silveira Martins - RS, 28 de maio de 2018.
Comissão de Licitações
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