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Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon 

CNPJ 75.646.273/0001-07 

 

COMUNICADO 

 

REF. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2014. 

ABERTURA / DATA: 29/09/2014          HORÁRIO: 13h30min. 

Objeto: Aquisição de bueiro (galeria ou aduelas) duplo celular de concreto 
armado, pré-moldado, projeto estrutural e ART, transporte e instrução da 
descarga e montagem das peças 

 

ATENÇÃO SENHORES LICITANTES 

 
REFERENTE AO ANEXO III, ITEM 4. DOS DOCUMENTOS DE 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, ONDE SE LÊ: 
 
 
d) Comprovação de desempenho técnico do profissional responsável, 
através de acervo técnico emitido pelo CREA OU da empresa, através de 

atestado, certidão ou declaração fornecidas por pessoas jurídicas de direito 

público ou privada, atestando que a empresa tenha fornecido o objeto da 

presente licitação, nas quantidades mínimas de 30% (trinta por cento) da 

quantidade solicitada neste edital;  

e) Declaração de atendimento das normas técnicas vigentes, bem como de que 

entregará, na data da entrega dos produtos, o projeto estrutural deste juntamente 

com a ART (ANEXO XI);  

 
LEIA-SE: 
 
d) Comprovação de desempenho técnico do profissional responsável, 
através de acervo técnico emitido pelo CREA OU da empresa, através de 

atestado, certidão ou declaração fornecidas por pessoas jurídicas de direito 

público ou privada, atestando que a empresa tenha fornecido o objeto da 

presente licitação, nas quantidades mínimas de 30% (trinta por cento) da 

quantidade solicitada neste edital. 

d.1) Será aceito comprovante de fornecimento de bueiro celular com a 

medida mínima de 2,50m x 2,50m ou superior; 



 

  SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava 
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon 

CNPJ 75.646.273/0001-07 

e) Declaração de atendimento das normas técnicas vigentes, bem como de que 

entregará, na data da entrega dos produtos, o projeto estrutural deste juntamente 

com a ART (ANEXO XI);  

e.1) A declaração de que trata este item deverá ser assinada pelo 

dirigente, sócio ou proprietário da empresa e também pelo respectivo 

responsável técnico da proponente. 

 
Considerando que as alterações não afetam a formulação da proposta, a data 
do pregão permanece para o dia 29/09/2014 às 13h30min, nos termos do artigo 
21, §4º da Lei 8.666/93. 
 
Permanecem inalteradas todas as demais condições do referido pregão. 
 
Guarapuava, 24 de setembro de 2014. 

 

(a) SANDRO ALEX RUSSO VALERA 
       Pregoeiro Oficial 

 


