PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(s) PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR.

1ª ALTERAÇÃO DO EDITAL

Pela presente, para maior segurança quanto a qualificação técnica da eventual
contratada de cada lote, fica alterado o edital conforme segue:
Fica incluído no item III – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, o que segue:

De forma a demonstrar prova de Qualificação Técnica, as licitantes deverão
apresentar:
a) Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conforme Lei 12378/2010, plenamente válida;
b) Capacitação Técnico-Profissional - Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data de
apresentação dos documentos de Habilitação e Proposta, profissional de nível superior, na modalidade
engenheiro civil ou arquiteto, apto a exercer sua profissão - condição obrigatoriamente comprovada pela
juntada da ficha de registro de empregados ou registro na carteira profissional, contrato social, em se
tratando de sócio; sendo possível a comprovação através de contratação de profissional autônomo que
preencha os requisitos, e que venha a integrar a equipe técnica, assumindo a condição de participante da
execução dos serviços objeto desta licitação – mediante declaração expressa firmada pelo mesmo –
detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no Conselho Regional de
Engenharia – CREA, ou no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conforme Lei 12.378/2010, por
execução de obras e/ou serviços que atendam as parcelas de maior relevância do objeto ora licitado,
(conforme abaixo), (acompanhadas das respectivas CAT´s – Certidões de Acervo Técnico).
b.1) Para fins de atendimento ao presente item, as parcelas de maior relevância e que
devem ser comprovadas pelo(s) atestado(s) são:
PARA O LOTE 01








Remoção de lâmpadas;
Instalação de eletrodutos de PVC corrugados flexíveis de 32mm (1”);
Instalação de cabo de cobre 1,5mm²;
Instalação de cabo de cobre de 2,5mm²;
Instalação de disjuntor, corrente de 10 A até 30 A;
Instalação de disjuntor, corrente de 10 A até 50 A;
Instalação de tomadas e interruptores.

PARA O LOTE 02
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Remoção de aparelhos sanitários;
Instalação de bacias sanitárias;
Instalação de lavatório de louça;
Instalação de tudo de PVC rídigo soldável marrom DN=25 mm;
Instalação de registro de gaveta em latão, DN= ¾’;
Instalação de torneira de parede;
Instalação de torneira para lavatório;

c) Capacitação Técnico - Operacional - Atestado(s) fornecido(s) em nome da licitante, por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, onde fique comprovada execução de
obra de construção de edificação com as seguintes características, as quais não precisam constar
simultaneamente do mesmo atestado:
PARA O LOTE 01 (QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA): 01 (UM) PARA CADA ITEM








Remoção de lâmpadas;
Instalação de eletrodutos de PVC corrugados flexíveis de 32mm (1”);
Instalação de cabo de cobre 1,5mm²;
Instalação de cabo de cobre de 2,5mm²;
Instalação de disjuntor, corrente de 10 A até 30 A;
Instalação de disjuntor, corrente de 10 A até 50 A;
Instalação de tomadas e interruptores.

PARA O LOTE 02 (QUANTIDADE MÍNIMA A SER COMPROVADA): 01 (UM) PARA CADA ITEM








Remoção de aparelhos sanitários;
Instalação de bacias sanitárias;
Instalação de lavatório de louça;
Instalação de tudo de PVC rídigo soldável marrom DN=25 mm;
Instalação de registro de gaveta em latão, DN= ¾’;
Instalação de torneira de parede;
Instalação de torneira para lavatório;

d) A comprovação poderá se dar através de documento único ou de duas ou mais certidões/atestados.

Em decorrência das alterações retro, fica alterada a sessão do presente certame,
para o dia 10 de março de 2.022, às 09 horas, no departamento de licitações e compras da Prefeitura de Leme.
Leme, 18 de fevereiro de 2022.

ELISA LEME DE ARRUDA
SECRETÁRIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
ÓRGÃO GERENCIADOR
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