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Termo Retificativo nº 02 

O Senhor Pedro Luiz Ostetto, Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação das informações 

constantes no Edital de Pregão Presencial Nº 26/2021, como segue abaixo: 

Preâmbulo do Edital, como segue abaixo: 

Onde lia : 

O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, 
torna público que fará realizar às 13:30 horas do dia 07 de Julho 2021 licitação na modalidade PREGÃO 
presencial, na forma de julgamento de “Maior Percentual de Desconto sobre tabela/catálogo por Lote”, 
regida pelo Decreto Federal N° 7.892/2013, Lei nº 10.520/02, pela Lei Complementar nº 123/06, suas 
alterações e por este Edital e, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, a Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 
Centro - Sala de Licitações, destinado à contratação de serviço e/ou aquisição de peças conforme 
segue: 

Leia-se 
 

O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, 
torna público que fará realizar às 08:45 horas do dia 08 de Julho 2021 licitação na modalidade PREGÃO 
presencial, na forma de julgamento de “Maior Percentual de Desconto sobre tabela/catálogo por Lote”, 
regida pelo Decreto Federal N° 7.892/2013, Lei nº 10.520/02, pela Lei Complementar nº 123/06, suas 
alterações e por este Edital e, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, a Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 
Centro - Sala de Licitações, destinado à contratação de serviço e/ou aquisição de peças conforme 
segue: 
 

Onde lia : 
 

15.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
15.4.1. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando a execução de contrato pertinente ao objeto da licitação, contendo nome, cargo, 
assinatura do responsável pela informação e endereço completo, bem como se foram cumpridos os 
prazos de entrega e a qualidade dos produtos/serviços, juntamente com cópia da nota fiscal da 
prestação de serviços e ou venda de peças;  
15.4.2 Nota fiscal de compra do APARELHO DE ANÁLISE DE DIGNÓSTICO DE VEÍCULOS COM MOTORES 
ELETRÔNICOS (SCANNER AUTOMOTIVO) HOMOLOGADO em nome da Proponente e Certificado da 
última aferição do mesmo;  
15.4.3 Declaração que possui local fechado com rampa, para a realização dos serviços oferecidos 
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durante o certame.  
OBS: Serão realizadas visitas in loco para averiguação da declaração, sob pena de desclassificação por 
falsa declaração.  
15.5. A entrega da Declaração de que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de 
habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02; (Anexo V) 
 
Leia-se 

15.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
15.4.1. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando a execução de contrato pertinente ao objeto da licitação, contendo nome, cargo, 
assinatura do responsável pela informação e endereço completo, bem como se foram cumpridos os 
prazos de entrega e a qualidade dos produtos/serviços, juntamente com cópia da nota fiscal da 
prestação de serviços e ou venda de peças;  
15.4.2 Declaração que possui local fechado com rampa, para a realização dos serviços oferecidos 
durante o certame.  
OBS: Serão realizadas visitas in loco para averiguação da declaração, sob pena de desclassificação por 
falsa declaração.  
15.5. A entrega da Declaração de que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de 
habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02; (Anexo V) 
 

Bom Jardim da Serra, 05 de Julho de 2021. 

Pedro Luiz Ostetto 

Prefeito Municipal 


