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AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL – SC
A Câmara Municipal de Rio do Sul - SC na pessoa de sua Pregoeira e Equipe de
Apoio,  designados  pela  Portaria  n°  1.460,  de  01  de  fevereiro  de  2022,  TORNA
PÚBLICO, e a quem se fizer necessário, que foi retificado  o subitem “8.1.4, a)” do
“item 8 (Habilitação)”, referente a  DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA/OPERACIONAL, uma  vez  que  não  há  justificativa  técnica  para  o
quantitativo de atestados ora exigido:

ONDE SE LÊ:

“a)  2  (dois)  Atestados/Declarações,  no  mínimo,  emitidos  por  pessoa  jurídica  de
direito  público  ou privado,  em nome da LICITANTE,  que  comprove que a  mesma
prestou ou está prestando,  de forma satisfatória,  serviço compatível com o objeto
deste Termo de Referência.”

PASSA-SE A LER:

“a)  1 (um) Atestado/Declaração, no mínimo, emitidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, em nome da LICITANTE, que comprove que a mesma prestou ou
está prestando, de forma satisfatória, serviço compatível com o objeto deste Termo
de Referência.”

Nada mais fica alterado quanto as condições editalícias e do objeto, permanecendo os
prazos e datas inalteradas, tudo em consonância com o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº
8.666/93.

Demais  informações,  durante  o  horário  de  expediente  da  Câmara  Municipal,  de
segunda a sexta-feira, das 07h30min às 13h30min, no endereço acima, pelo site:
<www.camarariodosul.sc.gov.br> ou pelo fone: (47) 3531-6300.

Rio do Sul, 5 de agosto de 2022.

JULIANA E. C. PISETTA
Pregoeira da Câmara Municipal

LEONARDO SIMON RUTZEN 
Pregoeiro Suplente da Câmara Municipal
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