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VISITE IRANI – O BERÇO DO CONTESTADO 

ADENDO AO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2021 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 

 

O MUNICÍPIO DE IRANI torna público para conhecimento dos interessados que, referente ao 

Processo Licitatório nº 062/2021 - Pregão Presencial nº 029/2021, fica alterado a data e hora do 

Pregão Presencial e o descritivo item 5.1.1 do edital e 7.1.3, letra “a” e “c” do Anexo F – Termo de 

Referência, passando a ter a seguinte redação: 

 

- Fica alterada a especificação do item 5.1.1 do Edital, passando a ter a seguinte redação: 

 

5.1.1 – Facilitador de Programa Ginástica Comunitária e Corpo Saudável: Ensino Superior: O 

profissional deverá ter: 

• Bacharelado em Educação Física e Registro no Conselho Regional de Educação Física – CREF/SC 

 

- Fica suprimido a especificação do item 7.1.3, letra “c” do Anexo I – Termo de Referência. 

 

• Declaração de que já trabalha com as atividades mencionadas no Item 3 deste termo com no 

mínimo 3 (Três) anos de experiência; 

 

- Fica alterada a especificação do item 7.1.3, letra “a”, do Anexo I – Termo de Referência, passando 

a ter a seguinte redação: 

 

5.1.1 – Facilitador de Programa Ginástica Comunitária e Corpo Saudável: Ensino Superior: 

O profissional deverá ter: 

• Apresentar atestado de Capacidade Técnica ou declaração de no mínimo 03 anos, 

contendo carga horaria, expedido por pessoa jurídica de direito público ou direito privado, 

que comprove que o profissional responsável apresentado pela proponente licitante tenha 

executado serviços com características semelhantes e compatíveis com o objeto da presente 

licitação. 
 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital. 

 

Face ao acima exposto, e em observância ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, o prazo 

de recebimento (protocolização) dos Envelopes nº 01 – Proposta Comercial e dos Envelopes nº 02 

- Documentação dos interessados, passará para o dia 04 de agosto de 2021, cuja sessão pública de 

abertura e julgamento terá início a partir das 09h00min, e protocolo até às 08h30min, tendo em vista 

que a alteração modifica a proposta. 

 

Irani, SC, 22 de julho de 2021. 

 

 

 

VANDERLEI CANCI 

Prefeito Municipal 
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