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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARVOREDO 

 
 

NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO, a todos os interessados que, Resolve 
promover o PRIMEIRO TERMO ADITIVO EDITAL REFERENTE AO PROCESSO DE 
LICITAÇÃO Nº30/2021, MODALIDADE PREGÃO Nº 17/2021, promovendo no Edital 
Original as seguintes alterações:  
 

Onde se lê:  

 

A sessão de processamento do pregão será realizada à Rua do Comércio, nº 183, na sala da gerência 

de Administração e Gestão, no edifício sede da Prefeitura Municipal, iniciando-se às 08h30min do 

dia 26 de julho de 2021 e será conduzida por Pregoeiro auxiliado por da Equipe de Apoio, 

designados nos termos da lei. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
III - DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Na data de 26 de julho de 2021, no horário das 08h30min terá inicio a 

sessão pública do pregão com o credenciamento dos licitantes presentes, devendo 
identificar-se para obter o credenciamento de participação na sessão e nos atos 
decorrentes desta Licitação, com apresentação da Carta de Credenciamento, conforme 
modelo constante no ANEXO 01. 
 

X – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
c)  O tanque deverá ser aéreo, com bacia de contenção e com capacidade de 

7.000(sete mil) a 15.000(quinze mil), equipados com bomba de abastecimento eletrônica, 
com todos os dispositivos necessários para a informatização e gerenciamento do 
abastecimento da frota. 
 

Lê – se :  

 
A sessão de processamento do pregão será realizada à Rua do Comércio, nº 183, na sala da 

gerência de Administração e Gestão, no edifício sede da Prefeitura Municipal, iniciando-se às 

08h30min do dia 05 de agosto de 2021 e será conduzida por Pregoeiro auxiliado por da Equipe 

de Apoio, designados nos termos da lei. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
III - DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Na data de 05 de agosto de 2021, no horário das 08h30min terá inicio a 

sessão pública do pregão com o credenciamento dos licitantes presentes, devendo 
identificar-se para obter o credenciamento de participação na sessão e nos atos 
decorrentes desta Licitação, com apresentação da Carta de Credenciamento, 
conforme modelo constante no ANEXO 01. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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X – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c)  O tanque deverá ser aéreo, com capacidade de 7.000(sete mil) a 15.000(quinze 
mil), com bacia de contenção, equipados com bomba de combustível para 
abastecimento, com visor, que permita o  controle da retirada do combustível de 
forma individual, possibilitando zerar o registro a cada abastecimento. 
 

 
Permanecem inalterados e em pleno vigor todos os demais itens e subitens 

que não contrariarem os dispositivos ora alterados. 
  
 
Para que chegue ao conhecimento de todos e, ninguém negue desconhecimento, será 
publicado meios anteriormente publicados. 
 
 
 

Arvoredo (SC), 22 de julho de 2021 
 

 
NEURI MENEGUZZI 

Prefeito Municipal  
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