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MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 

ERRATA E AVISO DE REABERTURA 
TOMADA DE PREÇO N° 32/2019  

PROCESSO Nº 147/2019 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTOS DE 
MATERIAIS PARA A URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DAS MARGARIDAS, TRECHO I, COM EXTENSÃO DE 
800METROS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES 
DO EDITAL. 
 

Em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, o Município de Itapoá torna públicas as 
alterações promovidas no edital da Tomada de Preço nº 32/2019 - Processo nº 147/2019. 

 
Faz-se as seguintes considerações e modificações ao edital:  
 

1. Conforme justificativa técnica dos engenheiros responsáveis tanto da elaboração do projeto quanto fiscalização 
sofreram alterações os seguintes elementos técnicos: 
 
Planilha Orçamentária:  
• No item 1.2 - Aumentou a quantidade dos serviços e foi removido o item 1.5 “remoção e recolocação de 

postes”, diferença no valor de R$ 31.493,91 para R$ 6.981,54; 
• Nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 - Aumentaram as quantidades dos serviços e foi alterado a descrição do 

serviço do item 2.4. Diferença no valor de R$ 29.788,65 para R$ 34.429,19; 
• Nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 - Aumentaram as quantidades e foram alteradas as descrições dos serviços, já os 

itens 4.4 e 4.5 foram acrescentados. Diferença no valor de R$ 473.486,38 para R$ 702.077,61; 
• Nos itens 5.1 à 5.4 - Aumentaram as quantidades. Diferença no valor de R$ 133.586,94 para 

R$ 149.620,24; 
• Nos itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.5 foram alteradas as descrições dos serviços e nos itens 7.4 e 7.6 aumentaram 

as quantidades. Diferença no valor de R$ 44.363,95 para R$ 28.193,48. 
 

2. A vista das modificações ora ajustadas e da presente errata correspondem ao montante de R$ 211.440,09 
(duzentos e onze mil quatrocentos e quarenta reais e nove centavos) e o preço máximo da presente 
contratação passa a vigorar em R$ 1.112.780,45 (um milhão cento e doze mil setecentos e oitenta reais e 
quarenta e cinco centavos).  
 
Os envelopes com as propostas e documentos de habilitação devem ser protocolados presencialmente 

impreterivelmente até as 08h30min do dia 04 de junho de 2020 na sede da “Casa da Cultura”, sito a Rua 
Wellington Rodrigues Junqueira, s/nº, esquina com a Rua Honório Parra nº 875, loteamento denominado Príncipe na 
localidade de Itapema do Norte, localização no seguinte link: https://goo.gl/maps/ybQLv5rwstUkEYye9. Além disso, os 
interessados poderão acompanhar a sessão pública ao vivo pelo link: 
https://www.youtube.com/channel/UCtdJ7at3UHmoh9nAN26blCA. Para os licitantes que optarem por envio de envelopes 
de habilitação e propostas pelo correio mantêm-se o mesmo endereço: Rua Mariana Michels Borges, nº 201, Itapema do 
Norte - Itapoá/SC, prédio sede da Prefeitura Municipal de Itapoá: aos cuidados do Setor de Licitações e Contratos. 
            Exatamente às 09h00min do dia 04 de junho de 2020, impreterivelmente para o credenciamento e início da 
sessão de abertura dos envelopes de habilitação e propostas. 
 

Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital. 

Itapoá, 19 de maio de 2020. 
 
 

SAMUEL ALVES SILVA 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 

 
 

STÉFANIE LIARA CASTILHO DE AGUIAR 
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

https://goo.gl/maps/ybQLv5rwstUkEYye9
https://www.youtube.com/channel/UCtdJ7at3UHmoh9nAN26blCA

