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MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 
TERMO DE REABERTURA DE EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA  

 

LICITAÇÃO/MODALIDADE: PREGÃO N° 07/2020 - PROCESSO Nº 08/2020 - OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de motoristas com curso para transporte de 
pessoas, motoristas categoria “D”, motoristas categoria “E”, agente operacional, recepcionista e coveiros, em 
conformidade com as especificações constantes do Termo de referência, parte integrante deste Edital e seus 
anexos.  

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO  
 

O Município de Itapoá torna público a reabertura do prazo do edital da licitação supra, suspenso na data de 
16/03/2020 por ânimo do protocolo nº3605/2020 de 12/03/2020 pela Empresa: GM Instaladora Eirelli, sob fls. 
nº801 a 803, tendo como resposta o Parecer contábil nº201/2020, sob fls. nº818, e CI nº187/2020/SMA sob 
fls. nº823.  
 

Consoante condições e especificações estabelecidas no presente Edital, e para conhecimento dos interessados, 
que até às 08h:30min receberá o protocolo dos envelopes na sede administrativa  da “Casa da Cultura”, 
sita à Rua Wellington Rodrigues Junqueira, s/nº, esquina com a Rua Honório Parra nº875, loteamento 
denominado Príncipe na localidade de Itapema de Norte, localização no seguinte link: 
https://goo.gl/maps/ybQLv5rwstUkEYye9. Para os licitantes que optarem por envio de envelopes de 
credenciamento, habilitação e propostas pelo correio, o encaminhamento deverá ser ao prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Itapoá/SC, sito a Rua Mariana Michels Borges, nº 201, CEP: 89.249-000, Itapema do 
Norte – Município de Itapoá/SC, aos cuidados do Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de 
Itapoá, e que às 09h:00min do dia 30 de julho de 2020, a Pregoeira Oficial do Município Sra. Fernanda 
Cristina Rosa, realizará a abertura dos envelopes devidamente protocolados, juntamente com credenciamento, 
indispensável à participação no certame. Além disso, os interessados poderão acompanhar a sessão pública ao 
vivo pelo link: https://www.youtube.com/channel/UCtdJ7at3UHmoh9nAN26blCA. 
 

Os licitantes que optarem por autenticação de documentos por servidor público do Município de Itapoá 

deverão se dirigir aos guichês do órgão de Gerência Tributária do Município com 01 (um) dia de antecedência 

da abertura da sessão pública do processo licitatório, tendo em vista o volume de trabalhos e atendimentos 

realizados pelo Setor, (considerando o horário de expediente de seis horas diárias), além disso, os licitantes 

deverão se ater a pandemia do COVID19, o Munícipio encontra-se com equipe reduzida e com restrições de 

atendimento.   

Registre-se que em hipótese alguma será autenticado documentos no dia da sessão pública,  onde quaisquer 

atrasos poderão prejudicar a empresa licitante no caso do prazo de entrega e registro dos envelopes na “Casa 

da Cultura”.  
 

Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital. 
 

Itapoá, 16 de julho de 2020.  
 

Samuel Alves Silva 
Diretor de Administração 

Decreto municipal nº 3479/2018 
 

Joselene Gonçalvez do Nascimento Cunha  
Secretária de administração 

Stefanie Liara Castilho de Aguiar 
Secretária de obras e serviços públicos 

Sandra Regina Medeiros da Silva  
Secretária de saúde 

Luiza Montalvão de Oliveira Bongalhardo 
Secretária de Educação 

 
Valério Pacheco 
Diretor do departamento de Agricultura e Pesca/Portaria 
nº6300/2020 

 
Sérgio Rodrigo Grassi 

Secretário de desenvolvimento social de econômico  
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