2º ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022
– MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022
O MUNICÍPIO DE PALMITOS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua Independência, nº 100, centro, TORNA PÚBLICO para
conhecimento dos interessados que houve as seguintes ALTERAÇÕES no EDITAL DO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022 – MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO Nº
04/2022:
1 – ALTERA-SE na cláusula 6, os itens 6.1.3.7, 6.1.3.8 e 6.1.3.9, do Edital supra, passando a
vigorar com a seguinte redação:
1.a – ONDE SE LÊ:
6.1.3.7 Prova de inscrição ou registro da empresa e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s), junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
6.1.3.8 Quando a sede da proponente for estabelecida em outro Estado, a licitante deverá
apresentar visto ou registro no CREA do Estado de Santa Catarina.
6.1.3.9 Certidão de Acervo Técnico (CAT) do responsável técnico que comprove ter se
responsabilizado pela execução de serviço semelhante ao exigido neste edital, emitido pelo
CREA.
1.b – LEIA-SE:
6.1.3.7 Prova de inscrição ou registro da empresa e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s), junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal/Regional dos
Técnicos (CFT/CRT).
6.1.3.8 Quando a sede da proponente for estabelecida em outro Estado, a licitante deverá
apresentar visto ou registro no CREA/CRT do Estado de Santa Catarina.
6.1.3.9 Certidão de Acervo Técnico (CAT) do responsável técnico que comprove ter se
responsabilizado pela execução de serviço semelhante ao exigido neste edital, emitido pelo
CREA ou Conselho Federal/Regional dos Técnicos (CFT/CRT).
2 – ALTERA-SE na cláusula 7, o item 7.1.6, do Edital supra, passando a vigorar com a seguinte
redação:
2.a – ONDE SE LÊ:
7.1.6 O orçamento e cronograma poderão ser apresentados em formulário próprio, devendo ser
rubricado, assinado e datado pelo representante legal e pelo responsável técnico da Empresa.
2.b – LEIA-SE:
7.1.6 O orçamento deverá ser apresentado em formulário próprio, devendo ser rubricado,
assinado e datado pelo representante legal e pelo responsável técnico da Empresa

3 – Em razão das modificações acima, as datas do recebimento e horário de abertura das
propostas, passam a ser:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:30 horas do dia 21/06/2022
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 21/06/2022 às 09:00 horas.
4 – As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.
Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor de Licitações do Município de
Palmitos, através do telefone (49) 3647 9610 ou pelo e-mail: licitacao@palmitos.sc.gov.br.
Palmitos – SC, 26 de maio de 2022.
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