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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021 

 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação com 

pedras irregulares sobre revestimento primário existente em estrada rural, no 
trecho de rodovia entre a Rua Helena J. Zonta e a ponte sobre o Rio Marrecas, 
totalizando 18.000,00m2, no Município de Francisco Beltrão – PR. 

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, 1000, centro, considerando a reavaliação da necessidade, conforme 
memorando nº 65/2021 da Secretaria Municipal de Viação e Obras, torna público 
que fica alterado o edital da seguinte forma: 

1 – Fica alterada a exigência prevista no item 11.3.3.2 do edital, da 
seguinte forma: 

ONDE SE LÊ: 
11.3.3.2 Atestado e/ou declaração de capacidade técnico-profissional fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, em 
nome do responsável técnico indicado pela licitante, relativo à execução de, 
no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior a do objeto deste edital, conforme definido a seguir: 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Execução de pavimentação poliédrica sobre revestimento primário existente 
 
LEIA-SE: 

11.3.3.2 Atestado e/ou declaração de capacidade técnico-profissional fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, em 
nome do responsável técnico indicado pela licitante, relativo à execução de, 
no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior a do objeto deste edital, conforme definido a seguir: 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Execução de pavimentação poliédrica sobre revestimento primário existente em 
área equivalente a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do objeto do edital. 

2 – A data para recebimento e abertura das propostas e habilitação fica 
transferida para o dia 19 de outubro de 2021, às 09h00min. 

3 – A visita técnica poderá ser realizada até o dia18 de outubro de 2021. 
4 – Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no 

edital. 
Francisco Beltrão, 24 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 


