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ERRATA AO EDITAL  

TIPO TOMADA DE PREÇO Nº. 09/2019/PMCB/FMS 

A Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo, através da Comissão de Licitação, torna 

público aos interessados, que foi prorrogada a data prevista na cláusula 8.1.6.1, d, I do 

Edital, assim como segue: 

Onde lia-se: 

8.1.6.1 - Qualificação técnica:  

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

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

pelo Município. O responsável técnico ou representante legal designado pela 

Proponente poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, até o dia 

01/11/2019, 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.  

Leia-se: 

8.1.6.1 - Qualificação técnica:  

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

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

pelo Município. O responsável técnico ou representante legal designado pela 

Proponente poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, até o dia 

13/11/2019, 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.  

As demais cláusulas permanecem como no edital. 



 

Município de Capivari de Baixo 
Estado de Santa Catarina 

Página 2 de 2 

Capital Termelétrica da América do Sul 
Avenida Ernani Cotrin, 187 – Centro – Fone: (48) 3621-4400 / Fax: (48) 3621-4434 – CEP 88.745-000 – Capivari de Baixo – Santa Catarina 

www.capivaridebaixo.sc.gov.br 

 
 
 
 

Mantem-se a data da abertura da presente licitação, que será realizada no dia 19 de 

novembro de 2019, 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 


