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AVISO DE LICITAÇÃO  

EDITAL RETIFICADO I 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.245/2021 
 

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
torna público para conhecimento dos interessados a retificação da redação da alínea “b” do 
subitem 9.4 do Edital de Concorrência nº 001/2022 referente a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESPIRITO SANTO NO DISTRITO DE PRAIA GRANDE – 
FUNDÃO/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS 
E ENSAIOS EM LABORATÓRIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS E 
SERVIÇOS, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, 
regido pela Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 – e suas alterações, conforme 
descrito abaixo: 
 
Onde se lê: 
 
b) Atestado (s) técnico-operacional fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, demonstrando a execução pretérita pela licitante de serviços compatíveis em 
características com a obra licitada, nos termos do projeto básico que a especifica, sendo 
necessária, para efeito de compatibilidade a demonstração de execução pretérita de serviços 
que contemplem parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto licitado, os quais 
foram devidamente justificados através da Tabela 02, além de considerar também 
quantitativo mínimo de 30% da quantidade solicitada na planilha orçamentária, conforme 
segue: 
 
Leia-se: 
 
b) Atestado (s) técnico-operacional fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, demonstrando a execução pretérita pela licitante de serviços compatíveis em 
características com a obra licitada, nos termos do projeto básico que a especifica, sendo 
necessária, para efeito de compatibilidade a demonstração de execução pretérita de serviços 
que contemplem parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto licitado, os 
quais foram devidamente justificados através do item 8, subitem 8.2.2.4.1, inciso 
II,  Tabela 02 do Projeto Básico (Anexo I), além de considerar também quantitativo 
mínimo de 30% da quantidade solicitada na planilha orçamentária, conforme segue: 
 
A presente retificação não altera a formulação da proposta, mantendo-se a data e horário do 
recebimento e abertura dos envelopes.   
 
O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura 
(www.fundao.es.gov.br). 
 
Maiores informações através do e-mail licitacao@fundao.es.gov.br e do tel: (27) 3267-2008.   
ID CIDADES: 2022.026E0600006.01.0002  
  
Fundão/ES, 19 de abril de 2022. 
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Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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