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EDITAL DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2021
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

Contratação de Serviços Especializados para o exercício de
2021/2022.

O Município de Erval Velho, SC, pessoa jurídica de direito público interno, representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. Severino Jaime Schmidt TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO
DO EDITAL de TOMADA DE PREÇO supracitado, para a Contratação de Serviços
Especializados para o exercício de 2021/2022, o qual passa a vigorar com as seguintes
alterações:

I. O preâmbulo do Edital passa a vigorar com a seguinte redação:

O Município de Erval Velho, SC, pessoa jurídica de direito público interno, representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. Severino Jaime Schmidt TORNA PÚBLICO que fará realizar
licitação na modalidade, TOMADA DE PREÇO no dia 21/10/2021 às 09h00m in, para a 
Contratação de Serviços Especializados para o exercício de 2021/2022. a qual será
do tipo TÉCNICA E PREÇO , a ser processada e julgada em conformidade com o Decreto
Municipal n° 1386, de 2010 que regulou a Lei Federal nº 10.520, de 2002, com aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, suas respectivas alterações e demais legislações
aplicáveis.

O prazo para os proponentes apresentarem os envelopes nº 01 documento de habilitação,
nº 02 de proposta técnica  e  nº 03 proposta financeira, será até às 08h50m in do dia
21/10/2021, procedendo a abertura destes  às  09h00min do dia 21/10/2021, a  ser
realizada na sala de reuniões da Prefeitura sita à Rua Nereu Ramos, nº 204, Centro, Erval
Velho/SC, 89613-000.

Em virtude das alterações supracitadas, o novo prazo para os proponentes apresentarem
os envelopes nº 01 de proposta de preços, nº 02 de documentos para habilitação, e nº 03
proposta financeira,  será até às 08h50m in do dia 21/10/2021, procedendo a abertura
destes  às  09h00m in do dia 21/10/2021, a  ser realizada na sala de reuniões da
Prefeitura sita à Rua Nereu Ramos, nº 204, Centro, Erval Velho/SC, 89613-000.

Onde se lê:

4.1.7 Qualificação Técnica:
I -  Certificado de Registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade), da região
onde se localiza a sede da licitante;
II - Apresentação de no mínimo 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, emitidos
por Órgãos Públicos Municipais, datados de no máximo (60) sessenta dias passados,



                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL
VELHO

                                                       www.ervalvelho.sc.gov.br
                                                                                                        RUA NEREU RAMOS, Nº 204, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000

                                                                                        FONE: (49) 3542-1222 - e-mail: compras@ervalvelho.sc.gov.br
                                                                                                                                 CNPJ nº 82.939.422/0001-91

fl. 2/2

acompanhados de cópia dos respectivos contratos, fornecidos por pessoa jurídica de
direito público, com manifestação expressa quanto à qualidade dos serviços prestados, os
quais devem ter sido executados satisfatoriamente e em características e prazos
semelhantes ao ora licitado, com firma reconhecida em cartório/tabelionato.
III - Nome do responsável técnico, com vínculo empregatício ou como sócio da licitante,
bem como comprovação de seu registro junto ao conselho de classe competente;

Leia-se:

4.1.7 Qualificação Técnica:
IV -  Certificado de Registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade), da região
onde se localiza a sede da licitante;
V - Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, emitidos por Órgãos Públicos
Municipais, acompanhados de cópia dos respectivos contratos, fornecidos por pessoa
jurídica de direito público, com manifestação expressa quanto à qualidade dos serviços
prestados, os quais devem ter sido executados satisfatoriamente e em características e
prazos semelhantes ao ora licitado, com firma reconhecida em cartório/tabelionato.
VI - Nome do responsável técnico, com vínculo empregatício ou como sócio da licitante,
bem como comprovação de seu registro junto ao conselho de classe competente;

Em virtude das alterações supracitadas, permanecendo as demais cláusulas inalteradas.

Erval Velho, SC em 08  de outubro  de 2021.

Severino Jaime Schmidt,
Prefeito Municipal.

______________________________
Visto do Advogado da Unidade Gestora
Lorraine Cardoso


