PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
Secretaria de ADMINISTRAÇÃO
LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018
Proc. Adm. 055/18
1ª ALTERAÇÃO DO EDITAL
Ref: Impugnação do Edital: Oxiluz Comercial Ltda-EPP
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES
MEDICINAIS NA UPA - JARDIM ALVORADA.
Pela presente, acatadando parcialmente as alegações constantes da
impugnação ofertada pela licitante supra, fica alterado o edital do processo licitatório supra, passando a vigorar os
itens abaixo, conforme segue:
“
3.1.1

Estejam regularmente cadastradas no Setor de Cadastro da Secretaria de Administração da Prefeitura
Municipal de Leme, na categoria de construção civil, ou instalações hidráulicas, sanitárias e gás
(Certificado de Registro Cadastral - CRC).

....
5.2.2 – Capacitação Técnico-Profissional - Comprovação de que possui em seu quadro permanente, profissional de
nível superior, na modalidade engenheiro civil, de fortificação, mecânicos, químicos ou industriais mecânicos ou
químicos, ou arquitetos, apto a exercer sua profissão, na data de apresentação dos documentos de Habilitação e
Proposta (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).”

Não acato a impugnação no que se refere a alteração da Planilha
Orçamentária, visto que não se trata o edital de simples aquisição de produtos e fornecimento de mão-de-obra, mas
sim, de serviço e/ou obra de engenharia, como qualquer outra obra com fornecimento do material pela contratada,
devendo a mesma, promover a emissão de suas notas fiscais, nos termos da legislação correlata.
Em decorrência da alteração supra, fica alterada a data de encerramento
do certame, para 03 de abril de 2.018, às 09 horas, no departamento de licitações da Prefeitura de Leme.
Leme, 14 de março de 2.018.
Dr. Gustavo Antônio Cassiolatto Faggion
Secretário de Saúde
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