CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO
RUA JAIME BALÃO, 580 – HUGO LANGE - FONE (041)3264-8097 – CEP 80040-340 - CURITIBA – PARANÁ

ERRATA
O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª
REGIÃO, inscrito no CNPJ sob o nº 68.576.800.0001-99, estabelecido na Rua
Jaime Balão, 580, Hugo Lange, Curitiba, Paraná, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, em conformidade com a Portaria nº 12/2014 de 25 de
junho de 2014, torna público para conhecimento dos interessados, que foi
realizada correção no Edital de Licitação – Convite nº 01/2014- 2ª abertura,
assim como se segue.
1 – Edital de Licitação - Item 4.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem 4.2.1, alínea
f-I: onde se lê: “As CAT e os respectivos atestados técnicos devem ser relativos
a coordenação ou elaboração de projetos, de obras de edificação comercial ou
institucional em múltiplos pavimentos, com no mínimo, 1.000,00 m² para cada
atestado;”, leia-se: “As CAT e os respectivos atestados técnicos devem ser
relativos a coordenação ou elaboração de projetos, de obras de edificação
comercial ou institucional em múltiplos pavimentos, com no mínimo, 1.000,00
m² para cada atestado. Entende-se por edificação comercial ou institucional
a edificação destinada a negócios ou a prestação de serviços profissionais,
administrativos,

comerciais

ou

culturais,

tais

como

repartições

públicas,

escritórios de profissionais liberais, escritórios comerciais em geral, instituições
financeiras,

sedes

administrativas

de

empresas

ou

instituições,

museus,

bibliotecas e estabelecimentos de ensino, pelo fato destas edificações possuírem
características semelhantes e sendo a área

de 1.000 m² proporcional com a

dimensão e à complexidade do objeto a ser executado.”
2- Anexo II - Termo de Referência - Item 14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem
14.1, alínea f-I: onde se lê: As CAT e os respectivos atestados técnicos devem
ser relativos a coordenação ou elaboração de projetos, de obras de edificação
comercial ou institucional em múltiplos pavimentos, com no mínimo, 1.000,00
m² para cada atestado;”, leia-se: “As CAT e os respectivos atestados técnicos
devem ser relativos a coordenação ou elaboração de projetos, de obras de
edificação comercial ou institucional em múltiplos pavimentos, com no mínimo,
1.000,00 m² para cada atestado. Entende-se por edificação comercial ou
institucional a edificação destinada a negócios ou a prestação de serviços
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profissionais, administrativos, comerciais ou culturais, tais como repartições
públicas, escritórios de profissionais liberais, escritórios comerciais em geral,
instituições financeiras, sedes administrativas de empresas ou instituições,
museus, bibliotecas e estabelecimentos de ensino, pelo fato destas edificações
possuírem características semelhantes e

sendo a área

de 1.000 m²

proporcional com a dimensão e à complexidade do objeto a ser executado.”
3 – Edital de Licitação - Item 4.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem 4.2.1, alínea
f-III: onde se lê: “Deverá ser apresentada CAT e respectivo Atestado para cada
área de atuação dos profissionais indicados como integrantes da Equipe Técnica
no Anexo VI”, leia-se: “Deverá ser apresentada CAT e respectivo Atestado, em
nome dos profissionais indicados como integrantes da Equipe Técnica, para as
seguintes áreas: Projeto de Arquitetura, Projeto de Arquitetura de Interiores,
Projetos de Estrutura de Concreto; Projeto de Instalações Hidráulicas e
Sanitárias, Projeto de Instalações Elétricas, Projeto de Ar condicionado e
Ventilação e Coordenação de Projetos, que compõem os itens essenciais ao bom
funcionamento e à segurança da edificação;
4- Anexo II - Termo de Referência - Item 14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem
14.1, alínea f-III: onde se lê: “Deverá ser apresentada CAT e respectivo
Atestado para cada área de atuação dos profissionais indicados como integrantes
da Equipe Técnica no Anexo VI”, leia-se: “Deverá ser apresentada CAT e
respectivo Atestado, em nome dos profissionais indicados como integrantes da
Equipe Técnica, para as seguintes áreas: Projeto de Arquitetura, Projeto de
Arquitetura de Interiores, Projetos de Estrutura de Concreto; Projeto de
Instalações Hidráulicas e Sanitárias, Projeto de Instalações Elétricas, Projeto de
Ar condicionado e Ventilação e Coordenação de Projetos, que compõem os itens
essenciais ao bom funcionamento e à segurança da edificação;
5 - Edital de Licitação - Item 1 OBJETO, subitem 1.1: onde se lê: “de acordo
com o Estudo Preliminar, o Programa de Necessidades (ANEXO X), as
Especificação de Serviços (ANEXO I), o Termo de Referência (ANEXO II) e
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demais Anexos”, leia-se: “de acordo com o Programa de Necessidades (ANEXO
X), as Especificação de Serviços (ANEXO I), o Termo de Referência (ANEXO II) e
demais Anexos”;
6 – Anexo I – Especificação dos Serviços: onde se lê: “Estudo Preliminar”, leiase: “Programa de Necessidades”;
7 – Anexo II - Termo de Referência: onde se lê: “Estudo Preliminar”, leia-se:
“Programa de Necessidades”;
8 - Anexo X: onde se lê: “PROGRAMA DE NECESSIDADES E ESTUDO
PRELIMINAR”, leia-se: “PROGRAMA DE NECESSIDADES”;
9 - Anexo XI - Item 1 CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: onde se lê: “de acordo
com o Estudo Preliminar, as especificações dos ANEXO A deste instrumento
(ANEXO I do Edital), as diretrizes do ANEXO B deste instrumento (ANEXO II do
Edital)”, leia-se: “de acordo com o Programa de Necessidades (Anexo X do
Edital), as especificações do ANEXO B deste instrumento (ANEXO I do Edital), as
diretrizes do ANEXO B deste instrumento (ANEXO II do Edital)”;
10 - Edital de Licitação – Item 4.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem 4.2.1,
alínea b-III: onde se lê: “conforme previsto no subitem 3.11.5 deste Edital”,
leia-se: “conforme previsto no subitem 4.2.1, alínea e-II deste Edital”;
11 - Minuta do contrato - 5. CLÁUSULA QUINTA – RESCISÃO, item 5.2, alínea b
onde se lê: "b) Constitui motivo para a rescisão do contrato deixar de
apresentar, por ocasião do pagamento, as Certidões Negativas de Débitos
com o INSS e FGTS, o qual poderá ser objeto de regularização no prazo
de 15 (quinze) dias, mediante intimação via AR a CONTRATADA." leia-se: "b)
Constitui motivo para a rescisão do contrato deixar de apresentar, por ocasião do
pagamento, a Certidão Negativa de Débitos relativos a créditos tributários e
à Divida Ativa da União/Certidão Positivia com efeitos de Negativa de Débitos
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relativos a créditos tributários e à Divida Ativa da União e a Certidão Negativa
do FGTS,

o

qual poderá

ser

objeto

de

regularização

no

prazo

de

15

(quinze) dias, mediante intimação via AR a CONTRATADA."
Tendo em vista que as alterações acima afetarão na formulação das propostas
por parte dos licitantes, fica estabelecido novo prazo para realização do certame,
qual seja 11.03.2015 às 08:30 hrs, em consonância com o art. 21, § 4º, da Lei
Federal nº 8.666/93, permanecendo inalterados os demais termos do Edital.
Curitiba, 23 de fevereiro de 2015.
Dra. Marlene Izidro Vieira
Presidente da Comissão Licitação
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