
 

 

 
 
 
 
 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N°001/2013 

TOMADA DE PREÇOS N°002/2013 
 
  BALTASAR NATALICIO HANSEN, Diretor da Autarquia Água de Ivoti, 
no uso de suas atribuições legais, torna público que o edital Tomada de Preços nº 
002/2013, fica alterada, nos seguintes termos:  
 
  1. O item 1 “do objeto” do edital Tomada de Preços n°002/2013 passa a ter a 
seguinte redação: 
  1.1 Constitui objeto do presente edital a contratação de empresa especializada em 
manutenção eletromecânica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com 
fornecimento de serviços, indicação de peças e insumos para quadros de comando elétrico do sistema 
de bombeamento, recalque de água, compostos por bombas submersas, bombas de recalque e 
reservatórios, que utilizam chaves de partida tipo compensadora, estrela triangulo e semelhantes e 
os componentes necessários para seu correto funcionamento, nu total de 1250 (mil duzentos e 
cinquenta) horas. 
  1.2 O valor da proposta deverá contemplar 24 (vinte e quatro) horas por dia, de 
segunda-feira a sexta-feira, sábados, domingos e feriados, bem como despesas de alimentação e 
deslocamento que irão incorrer para execução dos serviços. (Valor orçado pelo município R$ 50,00 
por hora). 
 

            2. A letra “b” do item “2.3”, do Edital Tomada de Preços nº 002/2013 passa a 
ter a seguinte redação.  
  “a) Certificado de curso em NR10 e certificado de registro no CREA/RS do 
responsável técnico que prestará efetivamente, no local, o serviço”. 
 

            3. O item 3.8, do Edital Tomada de Preços nº 002/2013 passa a ter a seguinte 
redação: 
  “3.8 - Serão desclassificadas as propostas das empresas licitantes que apresentarem 
valor unitário superior a 10% (dez por cento) do valor orçado pelo município.” 
 

4. Em razão das alterações acima, a data para receber envelopes com a 
documentação e propostas fica transferida para as catorze horas do dia 08 de agosto de 
2013, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal. 
 

5. Todas as demais cláusulas e condições do Edital de Tomada de Preços nº 
002/2013 e seus Anexos ficam inalteradas. 

     
  Ivoti, 22 de julho de 2013. 

  BALTASAR NATALICIO HANSEN 
                Diretor da Autarquia      

Ciente em 22.07.2013 


