
SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO E HABITACAO

AVISO DE ALTERAcA0

CHAMADA PUBLICA - N° 00212017 — SECRETARIA MUNICIPAL DE

URBANISMO E HABITAcA0 — Processo n° 5435412017

Comunicarnos a todos os interessados que conforme definicao da

Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitaçao, a cláusula 9.2 da

Charnada PUblica 002/2017, cujo objeto é a selecao de empresas do ramo

de construcao civil corn capacidade técnica para a construçao de

empreendirnento imobiliário de habitaçao social — Programa Minha Casa

Minha - Vida, faixa 1, passa a vigorar corn a seguinte redacao:

RAI1çO anterior:

9.2- A empresa proponente deverá ter prod uzido e/ou em fase de prod ucao
no mInimo de 600 (seiscentos) Unidades Residenciais (URS) no âmbito

da CAIXA nos Ultimos 03 (três) anos, com o objetivo de demonstrar a

sua capacidade técnica e idoneidade junto a Caixa Econômica Federal

- CEF para a execucao completa das obras, tal quantitativo

corresponde a 50% do empreendimento proposto.

Redacão atual:

9.2- A empresa proponente deverá ter produzido e/ou em fase de produçao

no mInimo de 600 (seiscentas) Unidades Residenciais (URS) no âmbito

da CAIXA, corn o objetivo de demonstrar a sua capacidade técnica e

idoneidade junto a Caixa Econômica Federal - CEF para a

completa das obras, tal quantitativo corresponde a

empreendimento proposto.

I IIi7 — 20



-

PREFEITURA

DUQUE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE

CAXIAS URBAN ISMO E HABITACAO
Permanecem inalterados os demais itens e condiçoes prescritas no

chamamento Püblico

Outrossim, aproveitamos a oportunidade para informar que o edital, está

disponivel no Portal da Transparência:

http://transparencia.duciuedecaxias. rjgov. br/portal/index.php/Iicitacao

JOAO CARLOS DE SOUSA BRECHA
Presidente da Comissão Especial Técnica

Duque de Caxias, 19 de Sete bro de 2017

JOAO CARLOS SO BRECHA
Presidente da C pecial Técnica

A SMG/CPL, para que seja providenciada publicacao do aviso no Boletim
Oficial, Diário Oficial da União, Jornal de Circulaçao e Site Oficial.
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