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TOMADA DE PREÇO N.º. 04/2019/PMCB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO 

O Prefeito Municipal de Capivari de Baixo, através da Comissão Permanente de 

Licitação, designada pelo Decreto n.º792/2017, em conformidade com a Lei Federal n.º 

8.666/1993 e disposições do Edital de Licitação, atendendo aos princípios que norteiam 

a Gestão Pública, em face de modificações extremamente necessárias, vem por meio 

desta, RETIFICAR o Edital TOMADA DE PREÇO n° 04/2019/PMCB, ficando 

revogadas as seguintes cláusulas que seguem: 

8.1.6.1 - Qualificação técnica:  

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

d) Deverão, ainda, serem juntados os seguintes documentos:  

I. Atestado de comprovação de visita técnica/vistoria ao local da obra/serviço, emitido 

pelo Município. O responsável técnico poderá vistoriar o local onde serão executados 

os serviços, até dia 29/07/2019, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de 

dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto ao Município, 

pelo telefone (048) 3621-4400, com a Engenheira Civil Marilene Manoel Alexandre, ou 

por representante deste Órgão, designado para esse fim.  

II. O Atestado de Visita Técnica deverá ser devidamente assinado pelo responsável 

técnico que vistoriou a obra/serviço, cientificando assim, que  tomou conhecimento de 

todas as informações, características, complexidades físicas e tecnológicas e condições 

locais para elaboração de sua proposta e para a execução dos serviços/obras 

(conforme modelo Anexo X). 

As demais cláusulas permanecem como no edital. 

Fica designado a data da abertura da presente licitação, que será realizada no dia 22 de 

agosto de 2018, às 09:00hs, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capivari 

de Baixo, situada à Rua Ernani Cotrin, 187, Centro, Capivari de Baixo – SC. 

 

GISELE VIANA FELIPE 
Presidente Comissão de Licitação 


