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AVISO DE RETI – RATIFICAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM PARA 

CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE BASE (SUB 11, SUB 13, SUB 15 E SUB 17), ADULTO LIVRE, ADULTO RURAL, 

VETERANO (ACIMA DE 35 ANOS), VETERANO (ACIMA DE 40 ANOS), VETERANÍSSIMO (ACIMA DE 50 ANOS) 

E FUTSAL (SUB 11, SUB 13, SUB 15 E SUB 17) ADULTO FEMININO E ADULTO MASCULINO. 

A Prefeitura Municipal de Iguape, através do Setor de Licitações, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que 

o edital de licitação,sofreu retificação conforme segue: 

Onde se lê 

6.1.2- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

c) Declaração da Licitante ( MODELO ANEXO VII), que caso venha a consagrar-se vencedora do certame, apresentará no 

momento da assinatura do contratos os seguintes documentos :  

c.1) Relação dos profissionais  e comprovação do vínculo  com a empresa; 

“A comprovação do vínculo profissional , pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de 

empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se 

responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços (súmula 25) TCE.” 

 

c.2) Diplomas emitidos por Federação de Futebol Profissional; 

c.3)Diplomas emitidos por Ligas de Futsal ou por Federações Estaduais de Futsal. 

Leia – se:  

6.1.2- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

c) Declaração da Licitante ( MODELO ANEXO VII), que caso venha a consagrar-se vencedora do certame, apresentará no 

momento da assinatura do contratos os seguintes documentos :  

c.1) Relação dos profissionais  e comprovação do vínculo  com a empresa; 

“A comprovação do vínculo profissional , pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de 

empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se 

responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços (súmula 25) TCE.” 

 

 

 

Permanecem inalteradas as demais condições do  edital, 

Este Termo fica fazendo parte integrante do process 

 

Iguape,02 de junho de 2.022. 

 

 

 

 

 

Maria Claudia da Silva Pio 

Diretora do Departamento de Contratos e  Licitações  


