
EDITAL Nº 09/2020, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 

RETIFICA O EDITAL Nº 289/2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2019  
 
  MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de 
suas atribuições legais, torna público que o  Edital  nº 289/2019 – Concorrência Pública 
nº 09/2019 e Anexos I – Termo de Referência e II – Minuta de Contrato  ficam alterados 
nos seguintes termos: 
       
   1. Fica alterado o item 9.1 e incluido o item nº 9.2 no item 9 – Das 

Condições de Pagamento do Edital de Concorrência Pública nº 09/2019 que passam a 
viger, com a seguinte redação: 
9.1. O pagamento correspondente à cessão, ao Município, será efetuado no prazo de no máximo 15 
(quinze) dias úteis, em parcela única a contar da assinatura do contrato, mediante depósito 
bancário,  cujo titular, necessariamente deverá ser a licitante.  
9.2. O pagamento do Município, referente a recarga dos créditos nos cartões magnéticos, será 
efetuado mensalmente, no prazo de até trinta(30) dias, após a execução dos serviços, conforme a 
quantidade de créditos emitidos no mês, e devida confirmação do serviço, com aprovação da 
Secretaria de Administração, correndo a despesa pelas seguintes unidades administrativas: 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
SECRETARIA DA FAZENDA 
GABINETE DO PREFEITO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 
3.3.90.46.00.00.00 – Auxílio Alimentação  
  2. Fica alterado o item nº 5 – Das Condições de Pagamento do Termo de 
Referência, Anexo I, que passa a viger, com a seguinte redação: 
05 -DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
O pagamento correspondente à cessão, ao Município, será efetuado no prazo de no máximo 15 
(quinze) dias úteis, em parcela única a contar da assinatura do contrato, mediante depósito 
bancário,  cujo titular, necessariamente deverá ser a licitante.  
O pagamento do Município, referente a recarga dos créditos nos cartões magnéticos, será efetuado 
mensalmente, no prazo de até trinta(30) dias, após a execução dos serviços, conforme a quantidade 
de créditos emitidos no mês, e devida confirmação do serviço, com aprovação da Secretaria de 
Administração, correndo a despesa pelas seguintes unidades administrativas: 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
SECRETARIA DA FAZENDA 
GABINETE DO PREFEITO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 
3.3.90.46.00.00.00 – Auxílio Alimentação  
 



  3.  Fica alterado o item nº 3.2. e incluído o item 3.4 na Cláusula Terceira da 
Minuta de Contrato, Anexo II– Das Condições de Pagamento do Termo de Referência, 
que passam a viger, com a seguinte redação: 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
(...) 
3.2.O pagamento correspondente à cessão, ao Município, será efetuado no prazo de no máximo 15 
(quinze) dias úteis, em parcela única a contar da assinatura do contrato, mediante depósito 
bancário,  cujo titular, necessariamente deverá ser a licitante.  
(...) 
3.4. O pagamento do Município, referente a recarga dos créditos nos cartões magnéticos, será 
efetuado mensalmente, no prazo de até trinta(30) dias, após a execução dos serviços, conforme a 
quantidade de créditos emitidos no mês, e devida confirmação do serviço, com aprovação da 
Secretaria de Administração, correndo a despesa pelas seguintes unidades administrativas: 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
SECRETARIA DA FAZENDA 
GABINETE DO PREFEITO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 
3.3.90.46.00.00.00 – Auxílio Alimentação  
 
      4. Em razão das alterações acima, a data para receber envelopes com a 
documentação e propostas fica transferida para as 9 horas do dia 13 de fevereiro de  
2020, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal.  
 
     5. Todas as demais cláusulas e condições do Edital nº 289/2019 da 
Concorrência Pública nº 9/2019  e seus Anexos não referidos nesta retificação  ficam 
inalteradas. 
   
  Ivoti, 10 de janeiro de 2020. 
 
 
 
             MARTIN CESAR KALKMANN 
                           Prefeito Municipal 
 


