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DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 30/08/2021 
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30 horas ( horário de Brasília). 
HORÁRIO DA DISPUTA: 09:00 horas (horário de Brasília).  
TEMPO DA DISPUTA INICIAL: 15 (quinze) minutos. 

ENDEREÇO
O 

ELETRÔNICO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA: 
pregao@ituporanga.sc.g
ov 

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021 
PROCESSO N° 89/2021. OBJETO: A SECRETARIA DE URBANISMO VEM 
ATRAVÉS DESTE, SOLICITAR A ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA 
REALIZAR A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE, 
PREPARADA COM PEDRISCO, PÓ DE PEDRA, AREIA, (ANALISE 
GRANULOMÉTRICA PASSANTE NÃO INFERIOR A 97% NA PENEIRA 3/8) E 
ASFALTO (TEOR DE BETUME ENTRE 4,6% E 5,0%), DENSIDADE APARENTE DA 
MASSA ENTRE 1,85 A 2,15 G/CM³ NÃO EMULSIONADO, PARA APLICAÇÃO A 
FRIO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS. SACO 
DE RÁFIA 25 KG. 
 
Tendo em vista o pedido de esclarecimento enviado pela empresa Britagem 
Vogelsanger Ltda, através do endereço eletrônico 
licitação@britagemvogelsanger.com.br, viu-se a necessidade de readequação do 
edital conforme segue: 
 

ONDE SE LÊ: 

O Município de Ituporanga, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o nº 83.102.640/0001-30, representado neste ato pelo Prefeito, Sr. GERVASIO 
JOSE MACIEL, inscrito no CPF sob nº 121.340.239-53, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento   dos interessados que na data e horário indicados, realizado em sessão 
pública, por meio da internet, através do site da Bolsa Nacional de Compras - 
https://bnccompras.com, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, conforme descrição contida neste 
Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº. 10.520 de 2002, o 
Decreto nº. 10.024 de 2019, a Instrução Normativa nº. 206 de 2019, ao Decreto 
Municipal nº. 94 de 08 de julho de 2020, à Lei Complementar nº. 123 de 2006, à Lei nº. 
8.078 de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e, subsidiariamente à Lei nº. 
8.666 de 1993 e suas atualizações, bem como à legislação correlata, e demais 
exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 
 

 

LEIA-SE: 
 

O Município de Ituporanga, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o nº 83.102.640/0001-30, representado neste ato pelo Prefeito, Sr. GERVASIO 
JOSE MACIEL, inscrito no CPF sob nº 121.340.239-53, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento   dos interessados que na data e horário indicados, realizado em sessão 
pública, por meio da internet, através do site da Bolsa Nacional de Compras - 
https://bnccompras.com, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, conforme descrição contida neste 
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DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 08/09/2021 
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30 horas ( horário de Brasília). 
HORÁRIO DA DISPUTA: 09:00 horas (horário de Brasília).  
TEMPO DA DISPUTA INICIAL: 15 (quinze) minutos. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA: 
pregao@ituporanga.sc.g
ov 

Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº. 10.520 de 2002, o 
Decreto nº. 10.024 de 2019, a Instrução Normativa nº. 206 de 2019, ao Decreto 
Municipal nº. 94 de 08 de julho de 2020, à Lei Complementar nº. 123 de 2006, à Lei nº. 
8.078 de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e, subsidiariamente à Lei nº. 
8.666 de 1993 e suas atualizações, bem como à legislação correlata, e demais 
exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 
 

 

 
ONDE SE LÊ: 
 
 
10.20 - Qualificação Técnica: 
 
a) .............  
 
b) ............. 
 
c) Atestado de capacidade técnica, original ou cópia autenticada, expedido por pessoa 
física ou jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviço de 
mesma natureza, da presente especificação, sem qualquer restrição na qualidade e 
nas condições comerciais, nomeando os profissionais responsáveis pela execução 
dos serviços, devendo o atestado conter o nome, o endereço e o telefone de contato 
do atestante ou qualquer outra forma de que o município possa valer-se para manter 
contato com a empresa declarante; 
 

 
LEIA-SE: 
 
10.20 - Qualificação Técnica: 
 
a) .............  
 
b) ............. 
 
c) Atestado de capacidade técnica, original ou cópia autenticada, expedido por pessoa 
física ou jurídica de direito público ou privado, comprovando a entrega do objeto de 
mesma natureza, da presente especificação, sem qualquer restrição na qualidade e 
nas condições comerciais, devendo o atestado conter o nome, o endereço e o telefone 
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de contato do atestante ou qualquer outra forma de que o município possa valer-se 
para manter contato com a empresa declarante; 

Com estas alterações, mantidas as demais disposições editalícias, 
nos termos do §4º do Art. 21 da Lei nº 8.666/93, fica marcada nova data da 
abertura do certame para o dia 08/09/2021 no mesmo local e horário, na 

sala de Reuniões da Prefeitura conforme Edital de Pregão Presencial 44/2021. 
Para mais informações e esclarecimentos relativos a esta retificação, poderão ser 
obtidas no setor de Licitações da Prefeitura do município de Ituporanga sito a Rua 
Vereador Joaquim Boeing, nº 40 – Centro, ou pelo telefone 47 3433 1211 – Ramal 233 
de segunda a sexta-feira no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min as 
17h00min. 

 
 

Ituporanga, 24 de agosto de 2021. 
 
 
 
 

CARLA FABIANA SCHWARZ MEURER 
Pregoeira 


