MUNICÍPIO DE TIMBÓ - CENTRAL DE LICITAÇÕES
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 05/2016 - SAMAE
AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Município de Timbó/SC, através do SAMAE, leva ao conhecimento dos interessados que o Edital de
Pregão Presencial SRP nº 05/2016 SAMAE, que objetiva a Contratação de mão de obra especializada
em eletro eletrônica, manutenção de bombas, serviços de torno, solda, serralheria, e manutenção técnica
em geral, com fornecimento de peças, destinada aos setores da Manutenção e Estação de Tratamento
de Água, sofreu alterações na descrição que se refere à qualificação técnica.
Retifica-se o subitem 7.3.4, conforme segue:
Onde se lê:
“7.3.4 - Quanto à Regularidade Técnica:
a) Para as propostas dos itens 01 e 02 as proponentes deverão apresentar certificado que comprove
possuir autorização da marca WEG para prestar a assistência técnica nas bombas centrífugas,
motores elétricos e bombas elevatórias bem como apresentar certificado de curso em Segurança em
Instalações e Serviços com Eletricidade (NR-10), em instituição competente, de todos os
profissionais que forem realizar os serviços.”
Leia-se:
“7.3.4 - Qualificação Técnica:
a) Para as propostas dos itens 01 e 02 as proponentes deverão apresentar credencial de assistente
técnico de pelo menos 04 (quatro) fabricantes de bombas, inversores e motores elétricos
(SCHNEIDER, FAMAC, KSB, WEG) bem como apresentar certificado de curso em Segurança em
Instalações e Serviços com Eletricidade (NR-10), em instituição competente, de todos os
profissionais que forem realizar os serviços.
O SAMAE com o intuito de que os mecânicos da empresa vencedora do certame tenham a devida
capacidade e conhecimento técnico solicita que as mesmas tenham credencial de assistente técnico ou
até mesmo certificados de cursos profissionalizantes realizados na área de manutenção de bombas,
inversores, motores e painéis elétricos, não necessariamente das 04 empresas citadas acima na letra “a”,
mas que tenham ao menos uma diversidade de cursos com 04 (quatro) ou mais fabricantes deste tipo de
equipamentos. O SAMAE conta com uma grande diversidade de fabricantes e tem a necessidade de
garantir que receberá um trabalho de qualidade. Portanto, serão aceitos também certificados de cursos e
treinamento, não necessariamente certificado de assistente técnico.”
Em atenção às alterações, prorroga-se para o dia 24/05/2016 as 14h30min a entrega dos envelopes de
proposta e habilitação. A abertura da sessão fica marcada para as 14h40min da mesma data da entrega
dos documentos.
Permanecem inalteradas as demais condições.
Timbó/SC, 10 de Maio de 2016.
WALDIR GIRARDI
Diretor Presidente SAMAE

