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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAÇADOR 
ERRATA 01 – ALTERAÇÕES DO EDITAL 

 
EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/2020 
 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM 
VIAS PÚBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO 
MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC. 
 
Onde era: 
Recebimento das propostas: do dia 25/08/2020 a partir das 14h00min.  até o dia 
04/09/2020 às 14h00min.   
 
Limite para impugnação ao edital: até o dia 01/09/2020 às 19h00min.   
 
Abertura das propostas: dia 04/09/2020 às 14h00min.   
 
Início da sessão de disputa de lances: dia 04/09/2020 às 14h05min.   
 
Passa a ser: 
Recebimento das propostas: do dia 25/08/2020 a partir das 14h00min.  até o dia 
08/10/2020 às 14h00min.   
 
Limite para impugnação ao edital: até o dia 05/10/2020 às 19h00min.   
 
Abertura das propostas: dia 08/10/2020 às 14h00min.   
 
Início da sessão de disputa de lances: dia 08/10/2020 às 14h05min.   
 
Acréscimo do item 1.2 no Termo de Referência: 
1.2 CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
1.2.1 - As junções dos tubos serão concretadas (tipo rígido); 
1.2.2 - O leito será entregue pronto, com a camada de areia e nivelado para a execução 
do serviço; 
1.2. 3 – A CONTRATANTE disponibilizará os tubos ao longo da vala; 
1.2.4 - Caso haja a necessidade de retrabalho da vala, seja para correção do leito (cama) 
, seja para adequar as normas de segurança, será verificado o motivo para o 
retrabalho sendo que: se o motivo for por execução precária do serviço por parte da 
CONTRATADA, a mesma devera sanar o problema existente. 
1.2.5 - O nível de interferência dentro da vala será baixo, principalmente para a 
preparação de pavimentação de vias periféricas. 
1.2.6 - Caso seja necessário o esgotamento de vala via bombeamento, o serviço será 
executado pela CONTRATANTE. 
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1.2.7 - A CONTRATADA deverá fornecer apenas a mão de obra, todos os equipamentos 
necessários ficarão por conta da CONTRATANTE. 
 
Maiores Informações e o edital Completo poderão ser obtidos na Coordenação de 
Licitações e Contratos da Prefeitura do Município de Caçador, SC, através do e-mail: 
licitacoes.sec@cacador.sc.gov.br  ou pelo site www.cacador.sc.gov.br. 

 
Caçador, 11 de setembro de 2020. 

 
SAULO SPEROTTO  
Prefeito Municipal 
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