
 

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 92/2021  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021. 

 

 

Considerando a impugnação apresentada pelo Sr. Valdenilson Patussi no dia 24 

de setembro de 2021; 

Considerando o parecer jurídico nº 068/2021, com data do dia 29/09/2021; 

 

O MUNICÍPIO DE IPIRA, Pessoa Jurídica de Direito Público com sede a 

Rua 15 de Agosto nº 342, Centro, Cidade e Município de Ipira / SC Inscrita no CNPJ 

sob o nº 82.814.260/0001-65, através da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção 

Social Sra. Claudinéia Koch Moraes, portador da Cédula de Identidade nº 

3.304.702-SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.966.609-35, vem por meio 

deste retificar o presente edital que passa vigorar com as seguintes alterações: 

Cláusula Primeira: O item 7.1 do edital de licitação nº 092/2021 -PMI, pregão 

presencial nº 023/2021, passa a vigorar com seguinte redação: 

7.1 - A Capacidade técnico-profissional que se dará através da 

apresentação: 

I. De prova de inscrição ou registro da empresa e de seu responsável 

técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA), da jurisdição da sede da licitante. 

II. Da relação explícita da equipe técnica que efetivamente realizará os 

serviços, com indicação nominal e respectiva qualificação de cada 

membro, indicação do Responsável Técnico pelos serviços com 



 

declaração formal da sua disponibilidade para cumprimento do 

objeto da presente licitação, conforme disposto no § 6º do artigo 30 

da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que a equipe deverá ser composta, 

no mínimo, pelos seguintes profissionais: 

 

01 – Engenheiro(a) Civil e/ou Cartógrafo e/ou e/ou Ambiental e/ou 

com graduação ou formação na área, habilitado para realização 

do serviço de topografia, conforme o objeto previsto no termo de 

referência.  

01 – Técnico em Agrimensura, Agropecuária ou e/ou outro Técnico 

de grau médio ou de nível superior, com habilitação para 

Levantamento Topográficos; 

 

 

Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do edital de licitação 

nº 092/2021 - PMI, pregão presencial nº 023/2021. 

 

Ipira, 30 de setembro de 2021. 

 

Claudinéia Koch Moraes 

Secretaria de Saúde e Promoção Social 


