
EDITAL Nº 113/2021, DE 31 DE MAIO DE 2021 

RETIFICA O EDITAL Nº 97/2021 -  TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021  
 

 
  MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de 
suas atribuições legais, torna público que o  Edital e Termo de Referência, constante do 
Anexo II, do Edital nº 97/2021 – Tomada de Preços nº 11/2021 ficam alterados nos 
seguintes termos: 
       
   1. A alínea “c” do item nº 2.3 – Qualificação Técnica do Edital, passa a ter a 
seguinte redação: 
“c) A equipe técnica para execução dos serviços deverá ser constituída de Engenheiro Civil ou 
Arquiteto, na forma da legislação, com experiência comprovada em projetos executivos de 
edificação pública ou privada, através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica 
devidamente certificado(s) pela entidade profissional competente, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Cat’(s) emitida(s) pelo CREA e/ou CAU, comprobatórios de execução de serviços de 
natureza compatível com o objeto a ser licitado. “ 
 
       2. O item nº 6. Do Termo de Referência passa a ter a seguinte redação: 
“6. A equipe técnica para execução dos serviços deverá ser constituída de Engenheiro Civil ou 
Arquiteto, na forma da legislação, com experiência comprovada em projetos executivos de 
edificação pública ou privada, através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica 
devidamente certificado(s) pela entidade profissional competente, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Cat’(s) emitida(s) pelo CREA e/ou CAU, comprobatórios de execução de serviços de 
natureza compatível com o objeto a ser licitado. “ 
 
                        3. Em razão das alterações acima, a data para receber envelopes com a 
documentação e propostas fica transferida para as 9 horas do dia 18 de junho de 2021 e 
a data máxima para cadastramento fica estabelecida como o dia 15 de junho de 2021, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal.  
 
  4. Todas as demais cláusulas e condições do Edital nº 97/2021 da 
Tomada de Preços nº 11/2021  e seus Anexos não referidos nesta retificação  ficam 
inalteradas.   
  Ivoti, 31 de maio de 2021. 
 
 
 

MARTIN CESAR KALKMANN                                                                   
Prefeito Municipal  
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