
 

 

   
1 

Sexta  - Feira, 06 de julho de 2018 Nº 2020 – Ano 9  

     http://www.criciuma.sc.gov.br 

h        

  

 

 

  

 

 

 

 

     Extrato de Inexigibilidade de Licitação...............................................................................................................1 

     Aviso de Retificação e Prorrogação....................................................................................................................1 

 

Extrato de Inexigibilidade de Licitação 
Governo Municipal de Criciúma 

INEXIGIBILIDADE Nº.210/PMC/2018  

OBJETO: Contratação de 3 (três) palestrantes para o XVI Seminário Municipal  de Educação, que será realizado nos dias 18, 19 e 20 
de Julho de 2018. 
CONTRATADOS: CLARISSE LEAL FREITAS, EDITE SEHNEM E JCF SANTOS – ME 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CRICIÚMA 
VALOR GLOBAL:R$19.745,00(Dezenove mil, setecentos e quarenta e cinco reais) 
FUNDAMENTO LEGAL: Inc. II, do Art. 25 da Lei Federal nº. 8.666/93 
RECONHECIMENTO:04/07/2018, por Roseli Maria de LuccaPizzolo –Secretaria Municipal de Educação. 
RATIFICAÇÃO: 04/07/2018, por CLESIO SALVARO – Prefeito Municipal. 
 

Aviso de Retificação e Prorrogação 
Governo Municipal de Criciúma 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 195/PMC/2018 

(Processo Administrativo nº 529903) 
 
O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA leva ao conhecimento dos interessados que, no edital acima epigrafado, que tem como objeto o 
Registro de preços de aduelas de concreto para (construção, manutenção e reforma) de pontes, em diversos pontos do município 
de Criciúma/SC., são feitas as seguintes alterações: 
 
No 7.1.6. Habilitação técnica – alínea “b”: 
 
Onde se lê: “...referente a resistência à compressão diametral, conforme NBR 8890/2003, emitida com antecedência máxima de 12 
(doze) meses ...” 
Leia-se: “...referente a resistência à compressão diametral, conforme NBR 15396/2007, emitida com antecedência máxima de 12 
(doze) meses ...” 
 
No ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – CLAUSULA TERCEIRA - ITEM 10 
 
Onde se lê: “... referente a resistência à compressão diametral, conforme NBR 8890/2003, durante a vigência deste instrumento.” 
Leia-se: “... referente a resistência à compressão diametral, conforme NBR 15396/2007, durante a vigência deste instrumento.” 
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O ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA, passa a ser da seguinte forma:
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

O presente Termo de Referência tem por objetivo descrever e determinar técnicas específicas para a aquisição, conforme demand
de aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré
 

2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
 

A CONTRATADA será responsável por fornecer os seguintes materiais:
 
 

Descrição 

Aduelas de concreto pré

Aduelas de concreto pré

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos os produtos deverão ter secção fechada (retangular), com comprimento útil de no mínimo 1,0 m. 
O encaixe das aduelas deverá ser macho / fêmea, de modo a se encaixarem conforme necessidade desta administração. Suas juntas
deverão ser rígidas.  
A espessura das paredes das aduelas deverá ser de no mínimo 0,20 m.
A resistência estrutural necessária é de 45 ton.
A resistência característica do concreto à compressão mínima necessária é de 30 MPa.
Todas as aduelas fornecidas deverão estar em conformidade co
O aterro acima das aduelas será de 1 (um) metro. 
 

3. Normalização 
 

Desde setembro de 2006 está em vigor a Norma que rege as aduelas (galerias celulares) de concreto armado, intitulada ABNT NBR
15396 – Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré
de concreto armado pré-fabricadas de seção fechada (retangular) e de seção aberta (canal em U). 
Desde janeiro de 2009 está em vigor a Norma que rege a execução das obras, intitulada: •ABNT NBR 15645 
esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais utilizando
Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para a execução de obras de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais 
tubos e aduelas pré-fabricadas de concreto. 
 

4. LOCAL DE ENTREGA 
 

A entrega dos materiais aqui descritos deverá acontecer de forma parcelada, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, 
sempre nos locais informados nas ordens de fornecimento, em um período de 3 (três) dias após o seu recebimento. 
O transporte e a descarga das peças será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
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, passa a ser da seguinte forma: 

O presente Termo de Referência tem por objetivo descrever e determinar técnicas específicas para a aquisição, conforme demand
de aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-fabricadas, a serem entregues conforme demanda no município de Criciúma. 

A CONTRATADA será responsável por fornecer os seguintes materiais: 

Quantidade Base (m) Altura (m) 

Aduelas de concreto pré-moldado 150 2,5 2,5 

Aduelas de concreto pré-moldado 50 2,0 2,5 

Todos os produtos deverão ter secção fechada (retangular), com comprimento útil de no mínimo 1,0 m. 
O encaixe das aduelas deverá ser macho / fêmea, de modo a se encaixarem conforme necessidade desta administração. Suas juntas

ssura das paredes das aduelas deverá ser de no mínimo 0,20 m. 
A resistência estrutural necessária é de 45 ton. 
A resistência característica do concreto à compressão mínima necessária é de 30 MPa. 
Todas as aduelas fornecidas deverão estar em conformidade com a NBR 15396. 
O aterro acima das aduelas será de 1 (um) metro.  

Desde setembro de 2006 está em vigor a Norma que rege as aduelas (galerias celulares) de concreto armado, intitulada ABNT NBR
Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-fabricadas – Requisitos e métodos de ensaios, que refere

fabricadas de seção fechada (retangular) e de seção aberta (canal em U).  
Desde janeiro de 2009 está em vigor a Norma que rege a execução das obras, intitulada: •ABNT NBR 15645 

uas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto. 
Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para a execução de obras de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais 

A entrega dos materiais aqui descritos deverá acontecer de forma parcelada, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, 
sempre nos locais informados nas ordens de fornecimento, em um período de 3 (três) dias após o seu recebimento. 

ga das peças será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  

2 

06 de julho de 2018 

O presente Termo de Referência tem por objetivo descrever e determinar técnicas específicas para a aquisição, conforme demanda, 
fabricadas, a serem entregues conforme demanda no município de Criciúma.  

 Compr. (m) 

1 

1 

Todos os produtos deverão ter secção fechada (retangular), com comprimento útil de no mínimo 1,0 m.  
O encaixe das aduelas deverá ser macho / fêmea, de modo a se encaixarem conforme necessidade desta administração. Suas juntas 

Desde setembro de 2006 está em vigor a Norma que rege as aduelas (galerias celulares) de concreto armado, intitulada ABNT NBR 
Requisitos e métodos de ensaios, que refere-se a aduelas 

 
Desde janeiro de 2009 está em vigor a Norma que rege a execução das obras, intitulada: •ABNT NBR 15645 – Execução de obras de 

Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para a execução de obras de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais com 

A entrega dos materiais aqui descritos deverá acontecer de forma parcelada, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, 
sempre nos locais informados nas ordens de fornecimento, em um período de 3 (três) dias após o seu recebimento.  
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5. HABILITAÇÃO 
 

O CONTRATADO deverá apresentar os seguintes itens para atendimento das especificações requeridas: 
Registro no CREA da empresa fornecedora ou de seu responsável técnico;  
Apresentar junto a proposta, relatórios de ensaio das aduelas de concreto (objeto do edital), referente a resistência, compressão 
diametral e dureza de concreto, conforme NBR 15396:2006, emitida com antecedência máxima de 12 (doze) meses da data fixada 
para apresentação da proposta, sob pena de desclassificação. 
A qualificação técnica deve ser feita através de atestados de fornecimento emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
em nome da licitante comprovando o fornecimento de Aduelas de concreto fabricadas, conforme Norma de especificação do 
material. 
Para efeito da comprovação Técnico-Operacional não será admitida à apresentação de atestado (s) em nome de empresa (s) 
subcontratada (s). 
 

6. TESTES E INSPEÇÃO 
 
As aduelas de concreto deverão ser testadas segundo as especificações das Normas citadas, na fábrica por laboratório credenciado 
pelo Inmetro. 
As aduelas de concreto encomendadas estarão sujeitas a inspeção e demais análises de qualidade por parte da CONTRATANTE, a 
qualquer tempo da fabricação. 
 

7. ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO E MEDIÇÃO 
 

Todo o acompanhamento dos serviços, ordem de execução e medição final, serão determinados pelos técnicos da Secretaria de 
Infraestrutura do município de Criciúma. 
 
JOACIR JOSÉ DOS SANTOS - Engenheiro Sanitarista 
 
Em virtude das alterações, fica prorrogada a data de abertura para dia 19/07/2018 às 14h00. Mantêm-se inalteradas as demais 
condições do Edital e anexos. Feita as alterações acima, ficam todos interessados notificados para os fins legais e de direito, na 
forma da Lei.  
 
Obs.: O Edital retificado na íntegra poderá ser obtido de segunda-feira a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município de 
Criciúma, na sede administrativa do Município de Criciúma-SC, localizada na   Rua Domênico Sônego, 542 - Paço Municipal 
“Marcos Rovaris” – Criciúma/SC -CEP: 88.804-050, no horário das 08h00 às 17h00, pelo fone (0**48) 3431.0318 ou no site 
www.criciuma.sc.gov.br ou pelo endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br. 
 
Paço Municipal “Marcos Rovaris”, 05 de julho de 2018. 
 
NELI SEHNEM DOS SANTOS – PREGOEIRA assinado no original 
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