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AVISO DE RETÍFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 74/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N. 41/2022 

 
 
ALCEU ALBERTO WRUBEL, Prefeito Municipal RESOLVE RETIFICAR O EDITAL 
DE LICITAÇÃO na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL- do tipo menor preço 
por item. A presente licitação tem por objeto seleção de empresa para a execução de 
projeto e construção, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinados a 
execução de 15 unidades habitacionais (residências), padrão popular, localizadas no 
terreno de Matricula n. 887 da Rua Albino Gomercindo Potrich, Bairro Baía Alta, Ponte 
Serrada/SC. A obra será composta por 15 unidades, compreendendo em cada 
unidade: sala, cozinha, banheiro, dois dormitórios e lavanderia, totalizando uma área 
edificada de no mínimo 50,00 m², devendo atender aos dispostos na NBR 15.575 e 
demais normativas, no regime de empreitada por preço global, conforme Programa SC 
MAIS MORADIA (autorizados via Portaria SEF n. 166/2022 de 27/04/2022, através de 
Transferência Especial normatizada pela portaria SEF n. 321/2021, Processo SGPe 
551/2022 e especificação neste Edital, na Lei n.8.666/93, suas alterações e demais 
normas      pertinentes. 
 
1. FICA ACRESCIDO O ITEM: 3.2.16: 
 
“3.2.- DOCUMENTAÇÃO - QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTROS: 
 
FICA ACRESCIDO O ITEM: 3.2.16: 
3.2.16: Comprovação de Patrimônio Líquido deverá ser no mínimo, igual a 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita 

relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a 

atualização para esta data através de índices oficiais;” 

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS – 
EDIFICAÇÕES:  
 
Proprietário: Área:  
Responsável Técnico:  
Endereço:  
Data de entrega do projeto junto à Prefeitura:  
Análise:  
Data:  
 
01 – DOCUMENTOS DIVERSOS:  
1.1 – Requerimento solicitando aprovação do projeto, assinado pelo proprietário;  
1.2 – Matrícula atualizada do terreno (caso o projeto não esteja em nome do 
proprietário legal do terreno, apresentar declaração autorizando a construção com 
assinaturas reconhecidas em cartório);  
1.3 – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de todos os projetos 
apresentados;  
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1.4 – Declaração de APP constando distâncias mínimas de rios, córregos, nascentes 
ou olho d’água, com assinatura do responsável técnico. (Conforme Lei Federal 
12.651/2012)  
 
02 – PROJETO ARQUITETÔNICO:  
2.1 – Planta Baixa de todos os pavimentos (inclusive pilotis), contendo: cotas gerais, 
cotas de nível, indicação dos pisos, aparelhos sanitários, projeção da cobertura ou 
pavimentos superiores, linhas de cortes, dimensões de esquadrias, área dos 
ambientes e área total do pavimento;  
2.2 – Planta de Cobertura (pode ser na planta de locação) contendo: tipo de 
cobertura, inclinações, dimensões de abas ou elementos de proteção;  
2.3 – Mínimo 02 Cortes (transversal e longitudinal), ou mais quando solicitado, 
devendo obrigatoriamente um deles passar pela escada (caso apresente);  
2.4 – Mínimo 02 Elevações (frontal e lateral);  
2.5 – Planta de locação contendo: cotas do terreno e recuos da edificação, conforme 
lei municipal, orientação do norte, nome das ruas e identificação dos lotes 
confrontantes;  
2.6 – Planta de situação contendo: orientação do norte, nome das ruas, identificação 
dos lotes com dimensões, taxa de ocupação e índice de aproveitamento.  
2.7 – Planta de passeios com acessibilidade conforme NBR 9050 contendo: guias 
direcionais e de alerta, rampas, acessos de veículos e pedestres (meio-fio rebaixado), 
localização de lixeiras, postes e placas, cotas gerais;  
Obs. Nas escadas devem-se respeitar as dimensões dos patamares e degraus 
conforme norma ABNT (NBR 9077).  
Obs. Nas edificações destinadas a uso comercial, devem apresentar projetos 
respeitando as normas (ABNT) de acessibilidade (NBR 9050).  
 
03 – PROJETO HIDRO-SANITÁRIO:  
3.1 – Planta hidráulica (hidrômetro, reservatórios, tubulação e sistema de 
tratamento);  
3.2 – Planta Sanitária (caixas de gordura, caixas de inspeção, tubos de queda e 
sistema de tratamento);  
3.3 – Dimensionamento do sistema de tratamento conforme norma (NBR 7229/93);  
3.4 – Detalhes técnicos do sistema de tratamento conforme norma (NBR 7229/93);  
3.5 – Planta de locação devendo constar o sistema de tratamento (observar 
afastamento mínimo de divisas, poços, fontes e redes de abastecimento de água).  
 
04 – PROJETOS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO E SPDA:  
4.1 – Todos os projetos que se enquadrarem na NSCI e INs, deverão ser aprovados 
junto ao Corpo de bombeiros, antes de dar entrada para aprovação na Prefeitura 
Municipal. Após aprovação apresentar:  
4.2 – Cópia do atestado de aprovação do Corpo de Bombeiros;  
4.3 – Cópia do projeto aprovado;  
 
05 – PROJETO ELÉTRICO:  
5.1 – Planta Elétrica (passagem de fios, dimensionamento, legenda);  
5.2 – Quadro de Cargas;  
5.3 – Diagrama Unifilar;  
5.4 – Detalhe Técnico de entrada de energia;  
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Obs. Nas edificações que necessitarem de aprovação junto ao órgão competente 
(CELESC), deve-se apresentar protocolo ou aprovação.   
 
• • Deve-se apresentar no mínimo 02 (duas) vias de todos os documentos solicitados 
com assinaturas do proprietário e responsável técnico;  
• • Alterações/Correções feitas à caneta não serão aceitas;  
• • Todos os projetos apresentados deverão estar em escalas adequadas, devidamente 
indicadas;  
• • Além destes, outros itens poderão ser solicitados em posteriores análises;  
• • O prazo máximo para análise será de 20 (vinte) dias ÚTEIS após protocolo.  
 
3. FICA INALTERADA A DATA DO CERTAME. 
Recebimento dos envelopes: Até às 8 horas e 30 minutos do dia 29 de junho de 2022, 
no  Setor de Licitações.  
Abertura dos envelopes: Às 8 horas e 45 minutos do dia 29 de junho de 2022, no  
Setor de Licitações  
Local: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE 
SERRADA/SC, localizada na Rua Madre Maria Theodora, n. 264, centro, Ponte 
Serrada/SC. 

As demais informações permanecem sem alteração.  
 
Outras informações pelo fone (49) 3435- 6014 pelo site 
http://www.ponteserrada.sc.gov.br.  
 

Ponte Serrada/SC, 14 de junho de 2022.  
 

 
 
 
 
 
 

ALCEU ALBERTO WRUBEL 
Prefeito Municipal 
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