MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS
RETIFICAÇÃO EDITAL
AVISO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO –TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DE GOIÁS/GO torna público para conhecimento de
interessados, a presente RETIFICAÇÃO ao edital da Tomada de Preços nº 001/2021 tendo por
objeto a contratação de empresa para readequação de cabeceira e apoios e substituição de
tabuleiro com dimensões de 30,00 metros de comprimento e 6,00 de largura, a ser executada
na divisa de Caiapônia e Palestina de Goiás. Pela necessidade da inclusão de itens de
relevância técnica no item 6.5- Qualificação Técnica, “b”, ONDE SE LÊ: b) Capacitação técnicoprofissional - cuja comprovação se fará mediante atestado emitido em nome de profissional(is)
responsável(is) técnico(s), dentro das atribuições profissionais inerentes ao objeto deste Edital,
com as respectivas CAT - Certidão(ões) de Acervo Técnico, emitidos em qualquer caso
devidamente certificado pelo CREA/CAU, de características pertinentes com o objeto desta
licitação. LEIA-SE: b) Capacitação técnico-profissional - cuja comprovação se fará mediante
atestado emitido em nome de profissional(is) responsável(is) técnico(s), dentro das atribuições
profissionais inerentes ao objeto deste Edital, com as respectivas CAT - Certidão(ões) de Acervo
Técnico, emitidos em qualquer caso devidamente certificado pelo CREA/CAU, de características
pertinentes com o objeto desta licitação. ITENS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA: Ponte mista em aço
e concreto armado; Projetos executivos estruturais em formato A1 de O.A.E.; Fornecimento e
montagem de estrutura em aço ASTM A36 / A-572 Grau 50, sem pintura; Pintura Epoxídica – 03
Demãos / Intermediária / Acabamento; Tabuleiro Pré-moldado Fck 35 Mpa; Lançamento de
estrutura metálica com utilização de Guindaste Truck Mounted, com Lança Telescópica Hidráulica
e capacidade máx. 75T; de modo que já foi retificado o edital. Fica alterada a data do certame
o qual ocorrerá no dia 14 de outubro de 2021 as 09:00 hs, no mesmo local: sede da prefeitura
municipal de Palestina de Goiás-GO. Situado à Praça Cívica, n° 01, Setor Justiniano. Maiores
informações: cplpalestinago@outlook.com, telefone para contato (64) 3662-1230.
Palestina de Goiás, 28 de setembro de 2021.
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