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MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 

ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA  
CONCORRÊNCIA   Nº 03/2018. 

Processo nº 153/2018 
 

DE ABERTURA DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS 

DATA: 28 de janeiro de 2018.                   HORÁRIO: 13h:30min (entrega envelopes)  
 

LICITAÇÃO/MODALIDADE: CONCORRÊNCIA  
 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para promover a Gestão da 

iluminação pública do Município de Itapoá, contemplando manutenção de rotina e emergencial, 
fornecimento de software de gestão, implantação de tele atendimento, levantamento de 
informações para formação de cadastro georreferenciado, projetos, ampliações, modernização do 
sistema, extensão de rede e iluminação temática e tele monitoramento de luminárias, e 
eventuais prorrogações amparadas na legislação, conforme especificações contidas neste Projeto 
e demais documentos anexos. 

 
O Município de Itapoá torna público que a licitação que se fará realizar na data e horário, faz as 

seguintes considerações ao edital:  

 
1.) Aonde lê-se: 

2.1. Poderão participar desta Concorrência as licitantes cujo objeto social da empresa, expresso no 
estatuto ou contrato social, especifique, ao menos, atividade compatível com o objeto licitado e que 

comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital, inclusive 
empresas em consórcio. 

 

2.)  Passa a vigorar da seguinte forma: 

2.1. Poderão participar desta Concorrência as licitantes cujo objeto social da empresa, expresso no estatuto ou 
contrato social, especifique, ao menos, atividade compatível com o objeto licitado e que comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital. 

 

Conforme o Art. 21  4º da Lei nº 8.666/93, onde consta à DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E 

ABERTURA DOS ENVELOPES se manterá o exposto, pois esta alteração não fere os princípios deste 
artigo e parágrafo. 

 

Itapoá, 03 de janeiro de 2018.  
 

 
 

WANTUIL JOSÉ DE OLIVEIRA 
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 


