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2º TERMO DE RETIFICAÇÃO E NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL 
DE PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2021 PROCESSO N° 02/2021 OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E OU ASSESSORIA EM TURISMO PARA A 
ELABORAÇÃO DE PLANO MUNIIAPL DE TURISMO DE ITUPORANGA/SC. 
 
Tendo em vista questionamento e impugnação apontados, e após análise 
Técnica do setor de licitação, observou-se a necessidade de alteração do Edital 
de Pregão Presencial nº02/2021/FEX conforme segue: 
 
ONDE SE LÊ: 
 
A FEXPONACE FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E 
EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS DE ITUPORANGA, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
08.402.983/0001-02, através de seu Diretor Presidente Sr. Paulo Roberto 
Ribeiro, inscrita no CPF sob o nº 008.127.529-37, nomeado pela Portaria nº 
0020, de 04 de janeiro de 2021, comunica aos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL visando à aquisição do objeto 
abaixo indicado. Os envelopes de “PROPOSTA DE PREÇOS” e 
“DOCUMENTAÇÕES” deverão ser entregues no Setor de Licitações, 
localizado na sede deste Município – Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, 
Centro, Ituporanga – SC até as 09:00 horas do dia 04/05/2021. O 
credenciamento e abertura dos envelopes das Propostas será no dia 
04/05/2021 às 09:30 horas. Sessão para início dos Lances às 10:00 horas 
do dia 04/05/2021. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, consoante às condições estatuídas neste Edital, e será regida pela 
Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e como pela Lei n.º 8.666/93 e alterações, nos casos 
omissos 
 
LEIA-SE: 
 
A FEXPONACE FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E 
EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS DE ITUPORANGA, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
08.402.983/0001-02, através de seu Diretor Presidente Sr. Paulo Roberto 
Ribeiro, inscrita no CPF sob o nº 008.127.529-37, nomeado pela Portaria nº 
0020, de 04 de janeiro de 2021, comunica aos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL visando à aquisição do objeto 
abaixo indicado. Os envelopes de “PROPOSTA DE PREÇOS” e 
“DOCUMENTAÇÕES” deverão ser entregues no Setor de Licitações, 
localizado na sede deste Município – Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, 
Centro, Ituporanga – SC até as 09:00 horas do dia 04/05/2021 13/05/2021. O 
credenciamento e abertura dos envelopes das Propostas será no dia 
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04/05/2021 13/05/2021 às 09:30 horas. Sessão para início dos Lances às 
10:00 horas do dia 04/05/2021 13/05/2021. A presente licitação será do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, consoante às condições estatuídas neste Edital, e 
será regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 
123 de 14 de dezembro de 2006 e como pela Lei n.º 8.666/93 e alterações, nos 
casos omissos 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
4.2 - Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes 

documentos: 

[...] 

k) Atestado de capacidade técnica, comprovando aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da licitação, original ou cópia autenticada, expedido por pessoa física ou jurídica 

de direito público ou privado, devendo o atestado conter o nome, o endereço e o 

telefone de contato do atestante ou qualquer outra forma de que o município possa 

valer-se para manter contato com a empresa declarante, devidamente registrado 

nas entidades profissionais competentes. 

  
LEIA-SE: 
 
4.2 - Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes 

documentos:  

[...] 

k) Documentação relativa à Qualificação Técnico-operacional:  

k.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Anexo II 

(Termo de Referência), através da apresentação de atestado de desempenho anterior, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando capacidade 

técnico-operacional da licitante para atendimento ao objeto da presente licitação. Os 

atestados deverão conter o nome, o endereço e o telefone de contato do atestante ou 

qualquer outra forma de que o município possa valer-se para manter contato com a 

empresa declarante. 

k.2 – Apresentar declaração de que, se vencedor(a), disponibilizará no ato da 

assinatura do contrata Equipe Técnica Especializada com qualificação e experiência 

profissional nas atividades desenvolvidas, contendo pelo menos uma das áreas 

correlatadas: Turismo, Administração Pública, Planejamento ou Gestão de Políticas 
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Públicas, Economia ou Estatística e Design, comprovando a graduação com diploma 

reconhecido pelo Ministério da Educação. 

 
Com estas alterações, mantidas as demais disposições editalícias, nos termos 
do §4º do Art. 21 da Lei nº 8.666/93, fica marcada nova data da abertura do 
certame para o dia 13/05/2021 no mesmo local, na sala de Reuniões da 

Prefeitura. Para mais informações e esclarecimentos relativos a esta retificação, 

poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura do município de Ituporanga 
sito a Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40 – Centro, ou pelo telefone 47 3433 1211 – 
Ramal 227 de segunda a sexta-feira no horário das 08h00min às 12h00min e das 
14h00min as 17h00min. 
 

Ituporanga, 03 de maio de 2021. 
 

 

PAULO ROBERTO RIBEIRO 

Diretor Presidente da Fexponace 

 


