Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

DECOL

.

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2019-SERMALI

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - Fornecimento de tubos e artefatos de concreto
(grelhas, calhas, tampas), necessário para a manutenção do Sistema Viário Municipal.
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS vem através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES, comunicar que o edital do Pregão Eletrônico
nº082/2019 – SERMALI teve sua abertura remarcada para o dia 30 de maio de 2019 às
09h00min , devido alteração, conforme abaixo:
10.

DOCUMENTOS E CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO

ONDE SE LÊ:
10.1.6 – A(s) proponente(s) extratora(s) e/ou comerciante(s)/revendedor(as), deverá(ão)
apresentar o Certificado de Registro e Regularidade vigente, junto o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) em plena validade, nos termos do Artigo 59 e 60 da Lei
5.194/66 e alterações, bem como a Resolução nº 417/1998 –CREA e de seu(s)
respectivo(s) responsável(eis) técnico(s), na modalidade civil.
10.1.8 - No caso de comerciante/revendedor, deverá apresentar documento registrado em
cartório atestando a origem do material e o vinculo comercial com a empresa detentora do
Titulo Mineral, bem como os demais requisitos citados acima referentes à mineradora.
LEIA-SE:
10.1.6– A(s) proponente(s) fabricante(s), deverá(ão) apresentar o Certificado de Registro e
Regularidade vigente, junto o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) em
plena validade, nos termos do Artigo 59 e 60 da Lei 5.194/66 e alterações, bem como a
Resolução nº 417/1998 –CREA e de seu(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s), na
modalidade civil.
10.1.8- No caso de comerciante/revendedor, deverá apresentar documento registrado em
Cartório, atestando a origem do material a ser fornecido, e o vinculo comercial com a
empresa fabricante, bem como os demais requisitos citados referentes à fabricante dos
Artefatos de Concreto.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do referido Edital.

São José dos Pinhais, 15 de maio de 2019.
PAULO CÉSAR MAGNUSKEI
Secretário Municipal de Recursos Materiais e Licitações
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