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A V I S O   D E   L I C I T A Ç Ã O 

E R R A T A 

CHAVE TCE/SC:  E9A86E98190FC681BFA72EBFE79B48C63E90101F   
Processo Adm. Nº 114/2022 
Processo Licitatório Nº 114/2022 
Edital: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA 
Nº 003/2022 
Tipo: MENOR PREÇO EMPREITADA GLOBAL 

Objeto: EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E 

MÃO-DE-OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO MUNICIPAL DE 

ENSINO DE IRATI/SC, COM ÁREA DE 2.501,42 M2, RECURSOS DA 

FONTE 1068, CFE REQUISITOS DO EDITAL 

ONDE SE LÊ: 

“3.3- O prazo para CONCLUSÃO TOTAL DAS OBRAS contado do dia seguinte 

da data da expedição da ordem de início do serviço – OIS, será de 18 (dezoito) 

meses, após Ordem de Serviço, IMPRORROGÁVEIS, conforme cronograma, 

exceto em casos de intempéries”. 

LEIA-SÊ: 

3.3- O prazo para CONCLUSÃO TOTAL DAS OBRAS contado do dia seguinte 

da data da expedição da ordem de início do serviço – OIS, será de 12 (doze) 

meses, após Ordem de Serviço, IMPRORROGÁVEIS, conforme cronograma, 

exceto em casos de intempéries”. 

ONDE SE LÊ: 

“5.1.9 - Como condição de participação, o licitante deverá apresentar, no 

envelope nº 01 juntamente com a documentação prevista no item 5, a título 
de caução, em dinheiro e/ou depósito bancário em conta específica a ser 
informada, no valor equivalente a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais), ou seguro-garantia ou fiança bancária, nos termos da Lei, no 
percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado da obra”. 
LEIA-SÊ: 

5.1.9 - Como condição de participação, o licitante deverá apresentar, no 

envelope nº 01 juntamente com a documentação prevista no item 5, a título 
de caução, em dinheiro e/ou depósito bancário na conta CAUÇÃO bancária 
nº 37.951-4, Agência 1393-5, CNPJ 95.990.230/0001-51 – MUNICÍPIO DE 
IRATI/SC, no valor equivalente a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais), ou seguro-garantia ou fiança bancária, nos termos da Lei, no 
percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado da obra”. 
ONDE SE LÊ: 

6.1.6- Prazo para execução da obra, devidamente equacionado no cronograma 

físico financeiro, não superior a 18 (dezoito) meses, após emissão da Ordem 

de Serviço, improrrogáveis, exceto em caso de intempéries. 

LEIA-SÊ: 

6.1.6- Prazo para execução da obra, devidamente equacionado no cronograma 

físico financeiro, não superior a 12 (doze) meses, após emissão da Ordem de 



Serviço, improrrogáveis, exceto em caso de intempéries”. 

ONDE SE LÊ: 

“17.1 - Como condição de participação, o licitante deverá apresentar ainda, 

no envelope nº 01 juntamente com a documentação prevista no item 5, a 
título de caução, em dinheiro e/ou depósito bancário em conta específica a 
ser informada, no valor equivalente a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais), ou seguro-garantia ou fiança bancária, nos termos da Lei, no 
percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado da obra”. 
LEIA-SÊ: 
17.1 - Como condição de participação, o licitante deverá apresentar ainda, no 
envelope nº 01 juntamente com a documentação prevista no item 5, a título 
de caução, em dinheiro e/ou depósito bancário na conta CAUÇÃO bancária 
nº 37.951-4, Agência 1393-5, CNPJ 95.990.230/0001-51 – MUNICÍPIO DE 
IRATI/SC, no valor equivalente a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais), ou seguro-garantia ou fiança bancária, nos termos da Lei, no 
percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado da obra”. 

ONDE SE LÊ: 
. . . 
ANEXO III 

“CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 

5.1- A Obra deverá ser entregue no prazo máximo de 18 (dezoito) meses ou 

540 dias corridos contados de 05 dias úteis ao da emissão da ordem de 

serviço, improrrogáveis, exceto em casos de intempéries”. 

LEIA-SÊ: 

. . . 

ANEXO III 

“CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 

5.1- A Obra deverá ser entregue no prazo máximo de 12 (doze) meses 

contados de 05 dias úteis ao da emissão da ordem de serviço, improrrogáveis, 

exceto em casos de intempéries”. 

 

AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS. 

 
Irati – SC, 01 de novembro de 2022. 
 
 
ALCIR FERRARI 
Prefeito Municipal em Exercício 

 


