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VISITE IRANI – O BERÇO DO CONTESTADO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2022  

ADENDO I EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022  

 

 

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

Processo Licitatório nº 65/2022 - Pregão Eletrônico nº 36/2022, fica alterado o item 3 do Termo de 

Referência – Anexo I, conforme pedido de esclarecimento realizado por e-mail e ampliar a 

concorrência do procedimento, passando a ter a seguinte redação: 

 

 

1. Fica excluído a descrição “CERTIFICAÇÃO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL 

SETE” Item 3 do Termo de Referência – Anexo I: 

 

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, tendo em 

vista que a alteração modifica a proposta, fica alterada a data de recebimento de envelopes bem como 

da sessão pública de julgamento: 

 

A Sessão Pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 01/07/2022, 

com início às 9h, horário de Brasília – DF. 

Somente poderão participar da Sessão Pública, as empresas que apresentarem propostas através do site 

descrito no item 2.1, até às 08:30min, do dia 01/07/2022. 

 

A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço acima mencionado, iniciando-se às 

9h do dia 01 de julho de 2022, e será conduzida pela Pregoeira ou seu substituto, com o auxílio da 

Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 001/2022. 

 

Irani, SC, 17 de junho de 2022. 

 

 

 

VANDERLEI CANCI 

PREFEITO MUNICIPAL 

Descrição 

Grama sintética desportiva: grama sintética 52mm, fibrilada, base dupla, fita plana, composição de 

superfície 100% polietileno, composição da base tela 100% polipropileno, com proteção contra raios 

uv e tratamento antifúngico. Nas cores verde e branco para demarcação das linhas da quadra. Incluindo 

todo material necessário para a total instalação como: cola contato em pu, fita tape, granalha média, 

areia fina seca e toda mão de obra conforme regulamentação da federação catarinense de futebol sete.   

A grama deverá ser a oficial da federação catarinense de futebol sete com a certificação anexada na 

proposta. 
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