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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 
OBJETO: Contratação da execução de uma quadra coberta com área de 1.125,00m2, sobre o 
lote nº 84F1 da Gleba nº 57-FB, no Bairro Novo Mundo, no Município de Francisco Beltrão – PR,  
torna público que o edital fica rerratificado da seguinte forma: 
 
1 – No item 6 -  DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

No subitem 6.1.2 – Relativo à Qualificação Técnica: 
ONDE SE LÊ: 
“6.1.2.1 - Atestado e/ou declaração de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente identificada, em nome do responsável técnico indicado 
pela licitante, relativo à execução de obra de complexidade tecnológica e operacional de 
características semelhantes ou superior ao objeto licitado, em relação ao item 1.2 da planilha 
de serviços, quantitativos e valores (anexo 13), que compreende a parcela de maior relevância 
e valor significativo da obra, ou seja: estrutura pré moldada com cobertura em estrutura 
metálica com área não inferior a 1.125,00m2,  vedado o somatório de acervos.”  

 
LEIA-SE: 
6.1.2.1 – Atestado e/ou declaração de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devidamente identificada, em nome do responsável técnico indicado 
pela licitante, relativo à execução de obra de complexidade tecnológica e operacional de 
características semelhantes ou superior ao objeto licitado, em relação ao item 1.2 da planilha 
de serviços, quantitativos e valores (anexo 13), que compreende a parcela de maior relevância 
e valor significativo da obra, ou seja: estrutura pré moldada com cobertura em estrutura 
metálica com área não inferior a 800,00m2 (alterado),  vedado o somatório de acervos.  

 

2 - Fica redesignada a data de 03 de maio de 2019, às 09:00 horas, para 

recebimento dos envelopes de habilitação e das propostas. 
 
3 -  A data limite para a realização da visita técnica é 02 de maio de 2019;  
 
5 -  Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no edital. 

 
Francisco Beltrão, 12 de abril de 2019. 

 
Cleber Fontana 

Prefeito Municipal 
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