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Processo Administrativo n.° 15/10/36.801. 

Interessada: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC. 

Assunto: Tomada de Preços n.º 01/2016. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia e 

arquitetura para os projetos executivos de reforma do CEPROCAMP Prefeito Antônio da 

Costa Santos no Município de Campinas/SP.  

 

 

 

ADENDO AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 

 

 

 

A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, por intermédio da Comissão 

Permanente de Licitações, revendo o edital, comunica aos interessados que ALTEROU as 

descrições dos subitens 8.7.9, 8.7.9.2 e 16.12 do Projeto Básico – Anexo I do edital, que 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

8.7.9. Memórias de Cálculo e ART e/ou RRT e aprovação 

8.7.9.2. No final do trabalho de orçamentação, deve o autor recolher ART e/ou RRT e 

apresentá-la em conjunto com os projetos desenvolvidos. 

16.12. Somente será admitida a substituição de qualquer dos profissionais ou empresas 

subcontratadas indicados como integrantes da Equipe Técnica, e cuja capacitação e 

experiência tenha contribuído para a classificação da licitante, por outro com capacitação e 

experiência devidamente comprovadas, equivalente ou superior à do profissional 

substituído. A proposta de substituição de profissional deverá ser feita por escrito, 

fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se 

apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e 

acompanhada da baixa da ART e/ou RRT do profissional que está sendo substituído. Para a 

sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela 

CONTRATANTE.  
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Considerando que as alterações não afetam a formulação das propostas, fica mantida a data 

e o horário da sessão pública da Tomada de Preços nº 01/2016. 

 

 

 

Campinas, 22 de março de 2016. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA FUMEC 

 

 

 

 

 

Julio Katsuhiko Yoshino 

Presidente  

 

 

 

Adriana Aparecida Ruella Teodoro                                 Lucas Gimenez Pavanello                                                                                                    

Membro                                                                                            Membro 

 

 

            


