ERRATA nº. 001/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 90/2021
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS

Objeto: 1.1 O objeto do presente edital consiste na concessão de uso, mediante contrato

administrativo, pelo período de 12 meses do espaço físico edificado:
I - Concessão de espaço físico edificado no Ginásio Municipal Karl
Stoltenberg, localizado na Av. Gilberto Comandolli, s/n, Centro. Para
exploração de venda de bebidas e lanches. (Bar do ginásio)
II - Concessão de espaço físico edificado no Boliche Acácio e Lino
Hoeppers, localizado na Av. Gilberto Comandolli, s/n, Centro. Para
exploração de venda de bebidas e lanches e venda de horários para o
Boliche.
1ª Alteração
Onde se lê:

O Prefeito Municipal de Vidal Ramos - SC, Sr. NELSON BACK, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas, TORNA PÚBLICO, para
conhecimento dos interessados, conforme dispõe a Lei 8666/93, com
alterações introduzidas através da Lei 8883/94 e regulamentos municipais, que
fará realizar, Processo Licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA,
tipo MAIOR OFERTA, para concessão de uso mediante contrato
administrativo, do Bar e Cozinha do Ginásio Municipal Karl Stoltenberg da
Cidade de Vidal Ramos e Bar do Boliche Acácio e Lino Hoeppers, pertencente
ao patrimônio público municipal nas condições do presente Edital e anexos e,
que estará recebendo os envelopes da documentação e da proposta até às
09:00 horas do dia 21 de outubro de 2021, junto a administração pública
municipal, sito à Av. Jorge Lacerda, Nº 1180, Centro, Município de Vidal
Ramos e que neste mesmo dia e local, às 09:00 horas, realizará abertura dos
envelopes.
Leia-se

O Prefeito Municipal de Vidal Ramos - SC, Sr. NELSON BACK, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas, TORNA PÚBLICO, para
conhecimento dos interessados, conforme dispõe a Lei 8666/93, com
alterações introduzidas através da Lei 8883/94 e regulamentos municipais, que
fará realizar, Processo Licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA,

tipo MAIOR OFERTA, para concessão de uso mediante contrato
administrativo, do Bar e Cozinha do Ginásio Municipal Karl Stoltenberg da
Cidade de Vidal Ramos e Bar do Boliche Acácio e Lino Hoeppers, pertencente
ao patrimônio público municipal nas condições do presente Edital e anexos e,
que estará recebendo os envelopes da documentação e da proposta até às
09:00 horas do dia 25 de outubro de 2021, junto a administração pública
municipal, sito à Av. Jorge Lacerda, Nº 1180, Centro, Município de Vidal
Ramos e que neste mesmo dia e local, às 09:00 horas, realizará abertura dos
envelopes.
2ª Alteração
Onde se lê:

8.4 São obrigações da CESSIONÁRIA:
XIII - O vencedor do Item I será responsável pela manutenção dos equipamentos do
Boliche Acácio e Lino Hoeppers.
Leia-se

8.4 São obrigações da CESSIONÁRIA:
XIII - O vencedor do Item II será responsável pela manutenção dos equipamentos do
Boliche Acácio e Lino Hoeppers.
3ª Alteração
Acrescenta-se
8.4. São obrigações da CESSIONÁRIA:
X – Apagar as luzes e fechamento do ginásio todos os dias, após os treinos e rodadas
de campeonatos.

As demais condições do Edital permanecem inalteradas.
Vidal Ramos, 23 de setembro de 2021

EDUARDO THECHRIN
Pregoeiro

