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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2019 
OBJETO: Contratação da execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias composto por: limpeza 
e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximação, emboque e desemboque, túnel de 
desvio e comporta basculante.  
Em razão das impugnações e questionamentos através dos Protocolos nº 3615, de 08/04/2019, 3672, de 
09/04/2019, e 4093, de 17/04/2019, o Município de Francisco Beltrão-PR torna público que o edital fica 
rerratificado da seguinte forma: 
 
 
- RETIFICAÇÃO 1 
 
No item 9.3.3 Quanto à Qualificação Técnica:  
 
ONDE SE LÊ:  

c.2) A data limite para a realização da visita técnica é 18 de abril de 2019;  
 
LEIA-SE: 

c.2) A data limite para a realização da visita técnica é 21 de maio de 2019; (alterado) 
 
 
 
- RETIFICAÇÃO 2 
 
No item 9.3.3 Quanto à Qualificação Técnica:  
 
ONDE SE LÊ:  
e.5)  Engenheiro ou Cartógrafo;  
e.6)  Engenheiro de Minas;  
 
LEIA-SE: 
e.5)  Agrimensor OU Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro de Geodésia e 

Topografia, Engenheiro Geógrafo, Engenheiro Agrimensor e Cartógrafo, Engenheiro Civil, Engenheiro 
Agrônomo, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrícola, OU ainda profissional que comprove extensão 
de atribuição para executar o serviço especificado; (alterado) 

e.6)  Engenheiro de Minas OU Engenheiro Civil com atribuições conferidas pela Resolução nº 218, de 
1973, que tenha formação específica na área de explosivos e/ou especialização, mestrado ou 
doutorado, nas obras civil a céu aberto e subterrâneas, que apresente comprovação de extensão de 
atribuição para execução de túnel; OU Geólogo OU Engenheiro Geólogo que tenha formação 
específica na área de explosivos e/ou especialização, mestrado ou doutorado, nos trabalhos de 
prospecção geofísica, de pesquisa e extração de bens minerais e de obras civis, que apresente 
comprovação de extensão de atribuição para execução de túnel; (alterado) 

 
No item 9.3.3 Quanto à Qualificação Técnica:  
 
ONDE SE LÊ:  
g.5) Engenheiro Cartógrafo: 
 
LEIA-SE: 
g.5) Agrimensor OU Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro de Geodésia e 
Topografia, Engenheiro Geógrafo, Engenheiro Agrimensor e Cartógrafo OU ainda profissional que 
comprove extensão de atribuição para executar o serviço especificado: (alterado) 
 
No item 9.3.3 Quanto à Qualificação Técnica:  
 
ONDE SE LÊ:  
g.6) Engenheiro de Minas (execução do túnel): 
 
LEIA-SE: 
g.6) Engenheiro de Minas OU Engenheiro Civil com atribuições conferidas pela Resolução nº 218, de 
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1973, que tenha formação específica na área de explosivos e/ou especialização, mestrado ou doutorado, 
nas obras civil a céu aberto e subterrâneas, que apresente comprovação de extensão de atribuição para 
execução de túnel, OU Geólogo OU Engenheiro Geólogo que tenha formação específica na área de 
explosivos e/ou especialização, mestrado ou doutorado, nos trabalhos de prospecção geofísica, de 
pesquisa e extração de bens minerais e de obras civis, que apresente comprovação de extensão de 
atribuição para execução de túnel: (alterado) 
 
Na CLÁUSULA SEXTA da Minuta do Contrato 
 
ONDE SE LÊ:  
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA compromete-se em disponibilizar e manter durante a 
execução da obra Equipe Técnica Chave composta por: 
e) Engenheiro Cartógrafo, com experiência em levantamentos planialtimétricos e cadastrais; 
f) Engenheiro de Minas, com experiência em execução de túneis. 
   
LEIA-SE: 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA compromete-se em disponibilizar e manter durante a 
execução da obra Equipe Técnica Chave composta por: 
e) Agrimensor OU Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro de Geodésia e Topografia, 
Engenheiro Geógrafo, Engenheiro Agrimensor e Cartógrafo OU ainda profissional que comprove extensão 
de atribuição para executar o serviço especificado, com experiência em levantamentos planialtimétricos e 
cadastrais; (alterado) 
f) Engenheiro de Minas OU Engenheiro Civil com atribuições conferidas pela Resolução nº 218, de 1973, 
que tenha formação específica na área de explosivos e/ou especialização, mestrado ou doutorado, nas 
obras civil a céu aberto e subterrâneas, que apresente comprovação de extensão de atribuição para 
execução de túnel, OU Geólogo OU Engenheiro Geólogo que tenha formação específica na área de 
explosivos e/ou especialização, mestrado ou doutorado, nos trabalhos de prospecção geofísica, de 
pesquisa e extração de bens minerais e de obras civis, que apresente comprovação de extensão de 
atribuição para execução de túnel, com experiência em execução de túneis; (alterado) 
 
 
 
- RETIFICAÇÃO 3 
 
ONDE SE LÊ: 
ANEXO V 

VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 233 kW em quantidade mínima de 2 

 
LEIA-SE: 
ANEXO V 

VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 233 kW em quantidade mínima de 2 ou  
Jumbo eletro-hidráulico com 2 braços - 233 kW em quantidade mínima de 2 ou 
01 Jumbo eletro-hidráulico com 2 braços - 233 kW e 01 Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 233 kW 
(alterado) 

 
 
 
- RETIFICAÇÃO 4 
 
No ANEXO III (Relação de Serviços e Quantidades - orçamento), item 3.4 
 
ONDE SE LÊ: - Comportas tipo basculante de 4.000 X 10.000 mm, com acionamento hidráulico - 
Fornecimento, montagem e comissionamento. 

 
LEIA-SE: Comportas tipo basculante de 4.000 X 12.000 mm, com acionamento hidráulico - Fornecimento, 
montagem e comissionamento. (alterado) 
 
A planilha rerratificada estará disponível juntamente com os demais anexos. 
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- RETIFICAÇÃO 5 - Fica redesignada a data de 27 de maio de 2019, às 09:00 horas, para recebimento 
dos envelopes de habilitação e das propostas. 

 
Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no edital. 

 
Francisco Beltrão, 24 de abril de 2019. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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