
 

 

 
 
 
 
 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°001/2013 

 
  BALTASAR NATALICIO HANSEN, Diretor da Autarquia Água de Ivoti, 
no uso de suas atribuições legais, torna público que o edital Tomada de Preços nº 
001/2013, fica alterada, nos seguintes termos:  
 

            1. A letra “a” do item “2.3” do Edital Tomada de Preços nº 001/2013 passa a 
ter a seguinte redação.  
  “a) Certidão de Registro da empresa e dos responsáveis técnicos (engenheiro civil e 
geólogo) na entidade profissional competente (CREA-RS), sendo que os certificados expedidos por 
Conselho de outros estados deverão receber o visto do CREA-RS.” 
 
    2. Fica excluído a letra “b” no item “2.3”, do Edital Tomada de Preços nº 
001/2013. 
 

            3. A letra “c” do item 2.3, do Edital Tomada de Preços nº 001/2013 passa a 
ter a seguinte redação: 

  “c) Declaração nos termos do art. 30, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, das instalações, 
do aparelhamento e do pessoal técnico, compatível com o ramo de atividade , assinada pelo sócio-
gerente e pelo responsável técnico”. 

 
  4. A letra “f” do item 2.3, do Edital Tomada de Preços nº 001/2013 passa a 

ter a seguinte redação: 
  “f) Será obrigatória a visita prévia ao local onde se realizará a obra prevista neste 

edital, nos termos do art. 30, Inciso III, da Lei 8.666/93, no prazo máximo de até 2(dois) dias úteis 
antes da abertura da documentação e propostas, devendo ser a visita previamente agendada pelo 
licitante com o Engenheiro Responsável da Autarquia, através do telefone 51-3563-6788, no turno 
da manhã e a tarde. A visita deverá ser efetuada pelos responsáveis técnicos das empresas, que 
deverão apresentar Carta de Credenciamento e Certidão de Registro do CREA de origem, 
comprovando a representação técnica. A Autarquia  emitirá Certificado de Visita Técnica ao final 
da visita, que valerá como comprovante de realização da visita e deverá integrar o envelope n° 01 
(Habilitação)”. 

       
    
  Ivoti, 11 de julho de 2013. 
 
 
  BALTASAR NATALICIO HANSEN 

                 Diretor da Autarquia  
 
      Ciente em 11.07.2013: 
 


