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TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2012 

Processo Administrativo nº. 415/2012 
 

EDITAL DE ALTERAÇÃO E ESCLARECIMENTOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2012 
 
 
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais/PR, visando assegurar o princípio constitucional 
da isonomia, da competitividade, da boa-fé e da transparência, torna público o presente Edital 
de Alteração e Esclarecimentos a Tomada de Preços nº 03/2012: 
 
 
Na data de 11/10/2012, foi divulgada pela Câmara Municipal a abertura de licitação, na 
modalidade Tomada de Preços nº 03/2012, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para execução de obra de reforma do prédio da Câmara Municipal de São José 
dos Pinhais, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária 
e Projetos (Pranchas de desenho), que são partes integrantes do Termo de Referência/Projeto 
Básico - ANEXO I do Edital.  
 
A sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes de propostas e documentos estava 
prevista para o dia 30/10/2012. 
 
Os documentos “Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projetos (Pranchas de 
desenho)” foram elaborados por empresa de engenharia e arquitetura contratada pela 
Câmara, devidamente qualificada junto aos órgãos de classe e habilitada jurídica e 
tecnicamente para prestar o serviço.  
 
Ocorreu que, durante o interregno do prazo de publicidade do Edital, a empresa responsável 
pela elaboração dos projetos enviou ofício a esta Câmara comunicando a detecção de um erro, 
de sua responsabilidade, no documento “Planilha Orçamentária” que altera substancialmente 
o valor final do orçamento estimado do projeto, e pedindo a substituição de tal documento 
por sua versão correta. 
 
Considerando que tal documento faz parte do Edital da Tomada de Preços nº 03/2012, e a sua 
substituição implica em modificação do Edital da licitação, não resta a esta Câmara alternativa 
a não ser a retificação e republicação do Edital, com abertura de novo prazo para apresentação 
das propostas pelas licitantes interessadas. 
   
Portanto, comunicamos a todos os interessados que o Edital será republicado, ficando 
alterada a data de realização da sessão pública que inicialmente estava marcada para o dia 
30/10/2012, passando para o dia 09/11/2012, no mesmo horário e local antes estabelecido. 
 
O Edital será reenviado a todos os licitantes que já o retiraram. 
 
São José dos Pinhais, 23 de outubro de 2012. 
 

Everaldo Ferreira de Souza 
Chefe da Divisão de Compras e Materiais 

 
 


