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Primeiro Adendo Modificador ao 

Edital de Pregão Presencial nº. 14/2019 
Processo Licitatório nº 26/2019 

 

O Município de Dona Emma, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93, 

através de seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público para 

conhecimento dos interessados, que obedecendo aos princípios inerentes à Administração, 

procede as seguintes retificações:   

 
Onde se lê:  
 
4.5 Este certame ficará limitado a participação dos microempreendedores individuais (MEI), 

das microempresas (ME) e das empresas de pequeno porte (EPP) com sede estabelecida 

âmbito regional – limites geográficos do Estado ou da região metropolitana, que podem 

envolver microrregiões, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE (microrregião de Rio do Sul: Agronômica, Aurora, Dona Emma, Ibirama, José 

Boiteux, Laurentino, Lontras, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio 

do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Taió, Trombudo Central, Vitor Meireles e 

Witmarsum), de acordo com o Decreto Municipal nº 60/2016 de 01/07/2016, pois o mesmo 

comporta um número de empresas suficiente que garantem a competividade de preço e 

agilidade de entrega dos itens do objeto, com base no que estabelece o parágrafo 3º do Art. 48 

da Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014. 
 
Leia-se:  
 
4.5 Este certame dará prioridade na contratação dos microempreendedores individuais (MEI), 

das microempresas (ME) e das empresas de pequeno porte (EPP) com sede estabelecida 

âmbito regional – limites geográficos do Estado ou da região metropolitana, que podem 

envolver microrregiões, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE (microrregião de Rio do Sul: Agronômica, Aurora, Dona Emma, Ibirama, José 

Boiteux, Laurentino, Lontras, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio 

do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Taió, Trombudo Central, Vitor Meireles e 

Witmarsum), de acordo com o Decreto Municipal nº 60/2016 de 01/07/2016, pois o mesmo 

comporta um número de empresas suficiente que garantem a competividade de preço e 

agilidade de entrega dos itens do objeto, com base no que estabelece o parágrafo 3º do Art. 48 

da Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014. 
 

Este adendo deve-se a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e 

a alteração deste item não prejudica o prazo legal para abertura dos envelopes, apenas 

readequando o processo licitatório ao projeto inicial. 

 

 

Dona Emma (SC), 22 de julho de 2019. 
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Prefeito Municipal 
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