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NOTIFICAÇÃO Nº09/2020  
 
À  
AOK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI 
DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP 
 

 
O Município de Itapoá, através da Secretaria Municipal de Educação e da Comissão Permanente de Licitação, 

vem se manifestar quanto à licitação na modalidade Tomada de Preço nº04/2020 – Processo nº16/2020, para 

a Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e 

fornecimento de materiais de construção para continuidade da ampliação da Escola Municipal de 

Ensino fundamental Claiton Almir Hermes, localizada no Balneário São José, Itapoá/SC, conforme 

projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, partes integrantes do edital, tendo o 

prazo de recursal, findo. Fica, portanto a sessão pública para abertura de envelopes de propostas marcada 

para a data de 23/04/2020 às 09h:00min  na sede do Município, sita à Rua Mariana Michels Borges (960), 

n.º 201, Setor de Licitações e Contratos- Sala de Reuniões, porém considerando a notícia no Site do 

Governo de Santa Catarina: http://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-

sc-governo-do-estado-prorroga-a-quarentena-e-divulga-novas-regras-de-funcionamento-para-

comercio-e-servicos, que prorroga a quarentena e divulga novas regras de funcionamento para comércios e 

serviços e Capítulo III, art. 7º, inciso II do Decreto nº 525/2020 compilado, e considerando que não há 

expediente externo neste paço municipal o julgamento será somente com os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, diante disso todos os documentos serão digitalizados e disponibilizados no site oficial 

da Prefeitura, observado que toda sessão pública deste Município é gravada o arquivo de gravação também 

poderá ser disponibilizado, no mais será aberto o prazo de recurso para licitantes classificadas  ou 

desclassificadas conforme requer o ordenamento jurídico da Lei Federal de Licitações.  

 

 
Itapoá, 17 de março de 2020. 

 
 

 
FERNANDA CRISTINA ROSA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
 

LUIZA MONTALVÃO DE OLIVEIRA BONGALHARDO 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
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