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AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE 
ABERTURA 

 
 

Tomada de Preços nº 02/2021 
Processo Licitatório nº 19/2021 

Processo PBS nº 468/2021 
 
 
Título: EXECUÇÃO E ASSENTAMENTO DE MTS DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EM PEAD 315MM 
E DEFOFO DN 150MM, INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS, TRAVESSIA SUBAQUÁTICA SOB O RIO 
BRAÇO DO NORTE, ENTRE OUTROS, CONFORME ANEXOS I E II DESTE EDITAL, englobando 
fornecimento de materiais e serviços (EXCETO MATERIAIS HIDRÁULICOS). 
 
ERRATA: 

 

No item 4.5: 

onde se lê: “Apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC), emitido SAMAE de São 

Ludgero - SC”,  

leia-se “Apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC), emitido SAMAE de São 

Ludgero – SC ou pela Prefeitura Municipal de São Ludgero”. 

 

No item 4.6-c): 

onde se lê: “Apresentação de atestado(s) de capacidade técnico-operacional devidamente registrado(s) no CREA da 

região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – 

CAT, assinado por um responsável técnico informado no item 4.6-b), que comprove(m) que a licitante tenha executado 

para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 

ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços, demonstrando sua qualificação e experiência prévia em relação à 

execução dos seguintes serviços: “Soldagem e assentamento de rede de água em PEAD de no mínimo 315mm com 

extensão mínima de 500 metros; - Instalação de válvulas redutoras de pressão em redes de distribuição de água; - 

Travessia subaquática de rede submersa”, mediante apresentação dos seguintes documentos”,  

leia-se “Apresentação de atestado(s) de capacidade técnico-operacional devidamente registrado(s) no CREA da 

região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico 

– CAT, assinado por um responsável técnico informado no item 4.6-b), que comprove(m) que a licitante tenha 

executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 

do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços, demonstrando sua qualificação e 

experiência prévia em relação à execução dos seguintes serviços: “Soldagem e assentamento de rede de água em 

PEAD de no mínimo 250mm com extensão mínima de 500 metros; - Instalação de válvulas redutoras de pressão 

em redes de distribuição de água” , mediante apresentação dos seguintes documentos”. 

 

 

 

AVISO: 

 

Diante das alterações acima, o SAMAE DE SÃO LUDGERO - SC torna público a todos os interessados que a data de 

abertura do Edital de Tomada de Preços TP nº 02/2021, inicialmente marcada para: 

Data e horário de apresentação dos envelopes: Até às 14h15min. do dia 17/11/2021. 

Data e horário da abertura dos envelopes: Às 14h30min. do dia 17/11/2021. 
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Teve sua data remarcada para: 

Nova Data e horário de apresentação dos envelopes: Até às 14h15min. do dia 14/12/2021. 

Nova Data e horário da abertura dos envelopes: Às 14h30min. do dia 14/12/2021. 

Será mantida todas as condições e exigências do Edital, observadas as alterações acima referidas.  

 
 
 
 

São Ludgero (SC), 22 de novembro de 2021. 

 

Everthon Perin 
Presidente da Comissão de Licitação 


