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RETIFICAÇÃO  01/2021 DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2021  

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021  
 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais e mão de obra para 
ampliação da Creche Tia Hilda, totalizando 182,30 m² distribuídos em duas salas de aula de 
acordo com plano de trabalho do processo SCC 17743/2021 do governo do estado de Santa 
Catarina. 
 
Onde se lê; 
 
f) Garantia de participação, nos termos do art. 56 da lei nº 8.666/93, em valor estimado de 1% 
(um por cento) do valor da obra que corresponde a R$ 4.098,10 (quatro mil e noventa e oito 
reais e dez centavos) que deverá ser prestada até o dia 28 de outubro de 2021, junto ao 
Município para emissão do certificado de garantia, ficando vedado e sem efeito, se realizada 
após essa data, a prestação da referida garantia (art. 31, III, §2º da Lei n° 8.666/93). 

 
l) A garantia prestada em dinheiro deverá ser realizada no Setor de Tributos do Município que emitirá 
o boleto, com a respectiva indicação da modalidade licitatória. 

 
Leia-se; 
 
f) Garantia de participação, nos termos do art. 56 da lei nº 8.666/93, em valor estimado de 1% 
(um por cento) do valor da obra que corresponde a R$ 4.098,10 (quatro mil e noventa e oito 
reais e dez centavos) que deverá ser prestada até o dia 05 de novembro de 2021, junto ao 
Município para emissão do certificado de garantia, ficando vedado e sem efeito, se realizada 
após essa data, a prestação da referida garantia (art. 31, III, §2º da Lei n° 8.666/93). 

 
l) A garantia prestada em dinheiro deverá ser realizada por meio de transferência bancária para o 
Banco 001 Banco do Brasil Agencia: 5433-X Conta: 9467-6.  

 
 

 
Abdon Batista, 28 de outubro de 2021.  

 
 
 

Jadir Luiz de Souza 
Prefeito Municipal  
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