
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS/RS 
RETIFICAÇÃO AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 800/2020 
 

O Prefeito Municipal de Caseiros/RS , torna público a retificação do Edital Pregão 
Presencial 001/2020, referente a aquisição de tubos de concreto destinados a captação, 
condução, canalização de córregos e redes de esgoto do Município de Caseiros-RS. 
 

Fica retificado o Edital referente ao DESCRITIVO DE TODOS OS ITENS e acrescido 
o item 7.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA . 

 
Item Descrição  
001 Tubos de concreto armado para água pluvial, DN 1.000 mm  e comprimento 

mínimo de 1.000 mm, espessura mínima de parede de 80 mm, classe PA2,  
encaixe macho/fêmea, junta rígida, de seção circular, conforme ABNT NBR 
8890 

002 Tubos de concreto armado para água pluvial, DN 1.500 mm  e comprimento 
mínimo de 1.000 mm, espessura mínima de parede de 120 mm, classe PA2,  
encaixe macho/fêmea, junta rígida, de seção circular, conforme ABNT NBR 
8890 

003 Tubos de concreto simples para água pluvial, DN 400 mm  e comprimento 
mínimo de 1.000 mm, espessura mínima de parede de 40 mm, classe PS2,  
encaixe macho/fêmea, junta rígida, de seção circular, conforme ABNT NBR 
8890 

004 Tubos de concreto simples para água pluvial, DN 300 mm  e comprimento 
mínimo de 1.000 mm, espessura mínima de parede de 30 mm, classe PS2,  
encaixe macho/fêmea, junta rígida, de seção circular, conforme ABNT NBR 
8890 

005 Tubos de concreto armado para água pluvial, DN 800 mm  e comprimento 
mínimo de 1.000 mm, espessura mínima de parede de 72 mm, classe PA2,  
encaixe macho/fêmea, junta rígida, de seção circular, conforme ABNT NBR 
8890 

006 Tubos de concreto simples para água pluvial, DN 600 mm  e comprimento 
mínimo de 1.000 mm, espessura mínima de parede de 55 mm, classe PS2,  
encaixe macho/fêmea, junta rígida, de seção circular, conforme ABNT NBR 
8890 

007 Tubos de concreto simples para água pluvial, DN 200 mm  e comprimento 
mínimo de 1.000 mm, espessura mínima de parede de 30 mm, classe PS2,  
encaixe macho/fêmea, junta rígida, de seção circular, conforme ABNT NBR 
8890 

 
7.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: apresentada no evelope 02 – documentação de 

habilitação 
 

a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, comprovando ter fornecido satisfatoriamente tubos de concreto de acordo com 
as normas técnicas contempladas neste edital; 

 



 

 

b) Atestado assinado pelo responsável técnico da empresa, declarando que o 
processo construtivo dos tubos fabricados e fornecidos pela licitante observam as normas 
técnicas citadas neste edital. 

 
A data de abertura das propostas será dia 10/02/202 0 às 08h30min.  
 
 

  
Caseiros/RS, 28 de janeiro de 2020. 

 
 
 

_____________________________ 
LEO CESAR TESSARO, 

Prefeito Municipal. 
 

 
Registre-se e Publique-se: 


