
Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE QUILOMBO 
 

 
ALTERAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 49/2020. 

 
                    O MUNICÍPIO DE QUILOMBO, Estado de Santa Catarina, leva ao conhecimento dos 
interessados a alteração promovida no Edital de Tomada de Preços nº49/2020, nos seguintes 
termos: 
 
1 - Fica alterada a data prevista para a entrega dos envelopes contendo os documentos da habilitação e 
proposta para o dia 02 de Julho de 2020 às 09h00min, iniciando-se a sessão pública no dia 02 de Julho de 
2020 às 09h10min, passando o item 1.1 do edital a viger com a seguinte redação: 
 

1.1. O MUNICÍPIO DE QUILOMBO, ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de 
direito público interno inscrita no CNPJ 83.021.865/0001-61, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação de conformidade 
com a Lei 8.666/1993, com vencimento previsto para a entrega dos envelopes contendo os 
documentos da habilitação e proposta para o dia  02 de Julho de 2020 às 09h00min, iniciando-se 
a sessão pública no dia 02 de Julho de 2020 às 09h10min, no Centro Administrativo Municipal, 
sito à Rua Duque de Caxias, 165, Quilombo/SC, CEP: 89.850-000: 

• Modalidade: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 
• Regime de Execução: Indireta/Empreitada por Preço Global 

• Tipo: Menor Preço/Por Lote 

 
2 - Fica alterada a data limite para os licitantes interessados realizarem visita técnica, passando o 
item 4.1 do edital a viger com a seguinte redação: 
 

4.1. Os licitantes interessados em participar desta licitação deverão realizar visita técnica pelo 
responsável técnico da mesma, no local da obra, juntamente com o responsável técnico 
designado pelo Município de Quilombo (Arquiteto ou Engenheiro Civil), o qual emitirá a 
ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA, até às 17 horas do dia 26/06/2020, sendo 
que a declaração é documento obrigatório para a habilitação, considerando inabilitada a empresa 
que não apresentar o referido documento. 

 
 

   Quilombo, 15 de junho de 2020. 
 

 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

 
 


