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MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 

ERRATA À CONCORRÊNCIA Nº 05/2019 – REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2019 - PROCESSO Nº 49/2019 
 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL 

 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção (tapa buraco e recape) de 
vias pavimentadas e ciclovias, com fornecimento, transporte e aplicação de 270 toneladas de concreto 
betuminoso usinado a quente (CBUQ) em todo Município de Itapoá, conforme especificações constantes 
no edital e seus anexos. 

Em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93 o Município de Itapoá torna públicas as 
seguintes alterações promovidas no edital de Concorrência nº 05/2019 – Registro de Preço nº 15/2019 - Processo nº 
49/2019: 
 

ONDE CONSTA: 

O Município de Itapoá-SC torna público que fará realizar no dia 27/06/2019 às 14h:00min, a Sessão Pública de 
abertura de envelopes de habilitação e propostas, e até as 13h:30min receberá envelopes dos possíveis 
interessados em participar do certame, o que ocorrerá em sua sede administrativa, sita à Rua Mariana Michels 
Borges (960), nº 201, Licitação na modalidade Concorrência nº 05/2019 – Registro de Preço nº15/2019 - 
Processo nº49/2019,  que visa registrar preço para Contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção (tapa buraco e recape) de vias pavimentadas e ciclovias, com fornecimento, transporte e aplicação de 
270 toneladas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em todo Município de Itapoá, conforme 
especificações constantes no edital e seus anexos. O Edital poderá ser retirado através do site 
www.itapoa.sc.gov.br, ou extrato no site www.diariomunicipal.sc.gov.br, ou na Secretaria de Administração - Setor 
Licitações e Contratos, das 13h:00m às 19h:00m.  

2. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
Dia: 27/06/2019 - Recebimento dos envelopes no Setor de Licitações do Município impreterivelmente até às 
13h:30min. 

Dia: 27/06/2019 - Sessão Pública para abertura de envelopes protocolados à Concorrência 05/2019, às 14h:00min. 

 

PASSA A VIGORAR: 

 
O Município de Itapoá-SC torna público que fará realizar no dia 01/07/2019 às 14h:00min, a Sessão Pública de 
abertura de envelopes de habilitação e propostas, e até as 13h:30min receberá envelopes dos possíveis 
interessados em participar do certame, o que ocorrerá em sua sede administrativa, sita à Rua Mariana Michels 
Borges (960), nº 201, Licitação na modalidade Concorrência nº 05/2019 – Registro de Preço nº15/2019 - 
Processo nº49/2019,  que visa registrar preço para Contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção (tapa buraco e recape) de vias pavimentadas e ciclovias, com fornecimento, transporte e aplicação de 
270 toneladas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em todo Município de Itapoá, conforme 
especificações constantes no edital e seus anexos. O Edital poderá ser retirado através do site 
www.itapoa.sc.gov.br, ou extrato no site www.diariomunicipal.sc.gov.br, ou na Secretaria de Administração - Setor 
Licitações e Contratos, das 13h:00m às 19h:00m.  

2. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
Dia: 01/07/2019 - Recebimento dos envelopes no Setor de Licitações do Município impreterivelmente até às 
13h:30min. 

Dia: 01/07/2019 - Sessão Pública para abertura de envelopes protocolados à Concorrência 05/2019, às 14h:00min. 

 

 Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital. 
Itapoá, 29 de maio de 2019. 

 
 

Fernanda Cristina Rosa 
Vice-Presidente da Comissão de Licitação 

 

http://www.itapoa.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.itapoa.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/

