
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES 
Estado de Santa Catarina  

Secretaria da Educação 

 

 
Secretaria da Educação: Av. Papa João XXIII, nº 1115 - Bairro Petrópolis - CEP 88.505-200 – Lages - SC 

 (49) 3289-6500 – E-mail: obras@educacaolages.sc.gov.br - Home page:  www.seml.com.br 

 

 

Ofício nº 1052/2017 

Lages, 02 de outubro de 2017. 

 
AO SENHOR 
RENO ROGÉRIO  
DIRETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
 
 
ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÃO SOBRE REQUISIÇÃO DE 
LICITAÇÃO N° XX/2017 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO 
PARA REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA SLAN PARA USO COMO CEIM 
 

 
Cumprimentando-o cordialmente, a Secretaria Municipal da Educação de 

Lages vem apresentar algumas informações sobre a requisição de licitação n° 

77/2017 – Contratação de empresa de construção/engenharia para reforma do 

antigo prédio da SLAN para uso como CEIM. 

Viemos informar que as exigências técnicas necessárias à licitação são as 

seguintes: 

 O tipo de licitação será a de menor preço global; 

 A empresa deverá trabalhar de acordo com as Normas Técnicas da 

ABNT; 

 Possuir registro no CREA ou CAU e profissional técnico habilitado; 

 Apresentar atestado de execução de serviços pertinentes/semelhantes 

com as características, quantidades e prazos do objeto a ser licitado 

por esta requisição, qual seja, reforma de edificações térreas, com área 

maior ou igual à 450m². 

 

Dos prazos: 

 De início: Contar-se-á da data da assinatura do contrato decorrente; 

 De execução: Em até 180 dias, a contar da data da recepção da 

Ordem de Serviço; 

 Da entrega/recebimento:  
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Provisoriamente – Em até 15 dias, através do responsável técnico pelo 

acompanhamento/fiscalização da obra, mediante termo 

circunstanciado assinado pelas partes; 

Definitivamente – Pela comissão de Recebimento de Obras mediante 

termo circunstanciado assinado pelas partes, em prazo não superior à 

90 dias, salvo em casos excepcionais; 

 Do contrato: A sua vigência será de 300 dias, a contar da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogada nos termos dispostos no inciso II 

do Art. 57 da Lei 8.666/93 e Diplomas complementares. 

 

Informamos que o fiscal responsável pela obra será o Engenheiro Civil, Carlos 

Eduardo Dalmina, e a responsável pela gestão do contrato, a servidora Ana Paula 

Fausto.  

Sendo o que tínhamos para o momento e certos do pronto atendimento, 

agradecemos. 

       Atenciosamente, 

 
 
 

 
 

CARLOS EDUARDO DALMINA 
Engenheiro Civil 
Secretaria da Educação 
 
 
 
 
 

VALDIRENE VIEIRA  
Secretária da Educação 
 
 


