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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 – PMM 

PROCESSO Nº 120/2019 – PMM 

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO NAS 
DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO VICENTE GURSKI. 
 
Conforme solicitação do departamento de engenharia, procedemos a presente informação 
complementar ao edital epigrafado, conforme abaixo descrito: 

 
7. PROPOSTA DE PREÇOS 
 
SUPRIMIR: 
 
h) A proposta de preços deverá estar acompanhada da planilha orçamentária, que será 

disponibilizada na pasta técnica (via CD), a ser retirada no Departamento de Licitações 

desta Prefeitura Municipal;  

i) A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de 

que a proponente examinou completamente os memoriais, as planilhas e as especificações 

e demais documentos da licitação, que os comparou entre si e que obteve as informações 

necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, antes de preparar a sua proposta 

de preços; 

 

j) Planilhas de Custo Unitário (conforme modelo), assinada pelo engenheiro responsável, 

devidamente preenchida, incluindo os valores unitários, que não poderão ultrapassar os 

valores estimados na Planilha de Serviços da Secretaria de Engenharia, Obras e Serviços 

Públicos, sob pena de desclassificação da proposta, considerada incompleta ou que suscite 

dúvida; 

k) Cronograma  Físico-financeiro, assinado pelo engenheiro responsável da proponente; 

 
Tal ratificação se encontra devidamente fundamentada no artigo 21, § 4º, da Lei 8.666/93 
 “... Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
OBS.: As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas, conforme o edital mantendo a 
data de abertura do certame no dia 03 de outubro de 2019, às 09:00 horas. 
 
 
 

Matinhos, 01 de outubro de 2019 
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