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MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ 
 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL 
 

REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 33/2022 
 

O Prefeito de São Sepé, RS, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICO, aos interessados a ALTERAÇÃO DO EDITAL de licitação relativo ao 
Processo Administrativo nº 4.998/2022, referente ao edital de Tomada de Preços nº 
33/2022, cujo objeto deste processo consiste na contratação pessoa jurídica 
especializada na elaboração de projetos de 
arquitetura e engenharia, conforme segue: 

 
[...] 

1. CADASTRO 

1.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até 
o dia 17/01/2023, os seguintes documentos: 

 
[...] 
 
4. HABILITAÇÃO 
4.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01: 
a) Certificado de Registro Cadastral-CRC atualizado fornecido pelo Município. 

b) Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável 

técnico da empresa, registrado na entidade profissional competente, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, 

contrato com objeto compatível com o ora licitado; 

c) Declaração de estar ciente e concorda com as condições contidas no edital 

e seus anexos e de que tomou conhecimento de todos os detalhes que se farão 

necessários à apresentação de sua proposta. (ALTERADO). 

c) Atestado de comprovação de visita técnica/vistoria ao local da obra/serviço, 

emitido pelo Município. O responsável técnico ou representante legal designado pela 

proponente deverá vistoriar o local onde serão executados os serviços, até o dia 

19/01/2023, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade 

existentes, mediante prévio agendamento de horário junto ao Município, pelo 

telefone (55) 3233-8136, com responsável técnico do município. 

JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO – Devido a adaptação do imóvel 
existente, para nova sede da Administração Municipal, sendo utilizado a 
estrutura existente, a empresa interessada deverá estar ciente de todos esses 
detalhes para elaboração da proposta. 

 
[...] 

 
ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERÊNCIA 
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13. VISITA TÉCNICA 
13.1. As empresas poderão DEVERÃO realizar visita ao local, objeto desta 

contratação. 
13.2. As visitas poderão ser agendadas através dos e-mails: 
engenharia@saosepe.rs.gov.br ou telefone: 55 32338120. 
13.3 As visitas serão obrigatórias. 
 
 
Assim, nos termos do art. 21, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, considerando 

que a alteração realizada afeta a formulação das propostas, fica reaberto o prazo 
inicialmente estabelecido para recebimento das propostas, ADIANDO-SE a abertura 
da licitação para o dia 20/01/2023, às 9 horas.  

 
Edital e seus anexos, e arquivo corrigidos encontram-se à disposição dos 

interessados no site www.saosepe.rs.gov.br. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de dezembro de 2022. 
 
 
 
 

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 
Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ 
 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL 
 

REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 33/2022 
 

O Município de São Sepé, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos 
interessados, modificação no Edital de acima mencionado, objetivando a 
contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projetos de 
arquitetura e engenharia. A abertura do certame passará para o dia 20/01/2023, às 9 
horas. Demais itens permanecem inalterados, conforme art. 21, da Lei 8.666/93. O 
Edital se encontra à disposição no endereço eletrônico www.saosepe.rs.gov.br. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de dezembro de 2022. 

 
 
 

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 
Prefeito Municipal 

 

Publique-se: 
 
 Publicado no Mural Oficial, 

conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012. 

em ____/_____/2022. 

_______________ 

http://www.saosepe.rs.gov.br/
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