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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
TERMO DE RETIFICAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 04/2022 - PROCESSO Nº: 99/2022
OBJETO: Contratação de serviços de Engenharia para elaboração de projetos e aprovação
de Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico para edificações escolares do
Município de Palmas, de acordo com as especificações do edital e seus anexos.
O MUNICIPIO DE PALMAS, ESTADO DO PARANÁ, por meio de seu representante legal,
no uso de suas atribuições legais resolve: RETIFICAR os atos do Processo de Licitação
nº 99/2022, Tomada de Preços nº 04/2022, cujo objeto acima mencionado, a fim de
proporcionar a ampliação de proponentes participantes no certame, considerando ainda a
solicitação da Secretaria de Educação através do memorando 908/2022.
1. Fica retificado o “item 5.1.4 Relativa à QUALIFICAÇAO TÉCNICA.”, a nova descrição
passa a vigorar com a seguinte descrição:
5.1.4.1. Comprovação de Aptidão para desempenho de atividade pertinente com o
objeto desta licitação, mediante apresentação de 1 (um) Atestado de capacidade técnica,
fornecido por:
a) Pessoas jurídicas de direito público (que deverá ser em papel timbrado);
b) Ou por Pessoas Jurídicas de direito privado (que deverá conter o carimbo do CNPJ da
empresa fornecedora do atestado)
c) Que comprovem: Que o responsável técnico, executou serviço com 50% da área total
do objeto, não sendo permitida a somatória de áreas de atestados.
d) Que comprovem: Que o responsável técnico, executou serviço com 50% da área total
do objeto, sendo permitida a somatória de áreas de atestados.
e) São considerados semelhantes ao objeto: projetos de prevenção e combate a incêndio
de edificações de média ou alta carga de incêndio. Serão descartados acervos técnicos
de concreto armado, reformas, pavimentação e infraestrutura (drenagem, saneamento,
canalização, adutora, etc).
2. Fica alterada a data de recebimento das propostas para as 09:00hs do dia 20/07/2022,
e sua abertura para as 09:00hs do mesmo dia.
3. Prevalecem mantidas as demais condições do edital.
A nova descrição encontra-se no edital retificado em 04/07/2022 que está disponível na
página: www.pmp.pr.gov.br e licitações-e; Palmas, 01 de julho de 2022.
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