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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

ERRATA 002/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2018 

 
1 – Do Objeto: Seleção e contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, para a escolha da proposta 
mais vantajosa, em regime de empreitada global (material e mão-de-obra especializada) para a execução da “Pavimentação 
em lajotas sextavadas e Rede de Drenagem da Avenida Salmi Paladini, com extensão de 258,5m, largura de 20,00m e duas 
pistas de rolamento com 7,00 metros cada, no trecho entre a Avenida Florianópolis e Avenida Barriga Verde, conforme 
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Projeto”. Proposta de Transferência SIGEF nº 
0000021222, de acordo com o que se encontra definido nas especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 
2 – Das Justificativas da Errata: Considerando que faltou a publicação legal da Errata nº 001/2018 nos veículos de 
comunicação: Diário Oficial do Estado e Diário Catarinense.  
 
3 - Das Alterações: Trazemos ao conhecimento dos interessados, que o Edital do Processo Licitatório supracitado, sofreu 
alterações nos itens descriminados abaixo: 
 

ONDE SE LÊ: 
 

2.1.1. No dia 19 de julho de 2018, às 14:00 horas, será realizado o recebimento e abertura dos envelopes contendo a 

documentação e o recolhimento das propostas devidamente fechadas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Balneário Arroio do Silva, a Avenida Santa Catarina, nº 1122, Centro, Balneário Arroio do Silva – SC. 
 
7.6 - V - As empresas deverão vistoriar o local em horário previamente agendado com antecedência mínima de 24 horas, com 
o Engenheiro Richard Campos ou com Arquiteto Hilson Ricardo Garnier Pires. As visitas deverão ser realizadas até o dia 18 de 
julho de 2018. O agendamento deverá ser marcado via telefone (48) 3526-1445, ou pelo endereço eletrônico 
administracao@arroiodosilva.sc.gov.br, com o Departamento de Planejamento. 
 

 
LEIA-SE: 

 
2.1.1. No dia 31 de julho de 2018, às 14:00 horas, será realizado o recebimento e abertura dos envelopes contendo a 

documentação e o recolhimento das propostas devidamente fechadas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Balneário Arroio do Silva, a Avenida Santa Catarina, nº 1122, Centro, Balneário Arroio do Silva – SC. 
 
7.6 - V - As empresas deverão vistoriar o local em horário previamente agendado com antecedência mínima de 24 horas, com 
o Engenheiro Richard Campos ou com Arquiteto Hilson Ricardo Garnier Pires. As visitas deverão ser realizadas até o dia 30 de 
julho de 2018. O agendamento deverá ser marcado via telefone (48) 3526-1445, ou pelo endereço eletrônico 
administracao@arroiodosilva.sc.gov.br, com o Departamento de Planejamento. 
 
 
 
 
Balneário Arroio do Silva, 12 de julho de 2018. 

 
 
 

Michel Pereira Alves 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


