MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC
ERRATA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 52/2021 - PROCESSO Nº 132/2021
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de peças de 1ª linha (mecânicas, elétricas e hidráulicas)
e acessórios para manutenção e conserto de caminhões, utilitários, máquinas pesadas e equipamentos da
Secretaria Municipal de Obras do Município de Itapoá, conforme Termo de Referência constantes no Edital e
seus Anexos.
Em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, e XIX do Art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002,
o Município de Itapoá torna público as alterações promovidas no edital do Pregão Eletrônico nº 61/2021 – Registro de Preço
nº 52/2021 - Processo nº 132/2021.
Em virtude de erro no lançamento dos itens no Portal de Compras Públicas, sitio eletrônico para envio dos
documentos, justifica-se a presente prorrogação de prazo, tendo em vista tratar-se de erro material.
O Município de Itapoá torna públicas as seguintes alterações ao edital em epígrafe:
ONDE CONSTA:
O Município de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO, do tipo Maior Desconto por Lote, que será redigida pela Lei Federal n° 10.520, de
17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei
Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 147/2014 e Leis Municipais,
consoante condições e especificações estabelecidas no presente Edital, e para conhecimento dos interessados, que até às
08h00min do dia 12 de janeiro de 2022, receberá as propostas dos interessados, exclusivamente por meio eletrônico, e
que às 08h30min, a Pregoeira, Sra. Layra de Oliveira, realizará a sessão pública para a Contratação de empresa para
o fornecimento de peças de 1ª linha (mecânicas, elétricas e hidráulicas) e acessórios para manutenção e
conserto de caminhões, utilitários, máquinas pesadas e equipamentos da Secretaria Municipal de Obras do
Município de Itapoá, conforme Termo de Referência constantes no Edital e seus Anexos. O Edital poderá ser
retirado através do site www.itapoa.sc.gov.br no link “pregão”, no site www.portaldecompraspublicas.com.br, ou extrato no
site www.diariomunicipal.sc.gov.br.
1.3.1. Envio das Propostas e Habilitação das 08h00min do dia 23/12/2021 até às 08h00min do dia 12/01/2022.
1.3.2. Abertura da Sessão às 08h30min do dia 12/01/2022.

PASSA A VIGORAR:
O Município de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO, do tipo Maior Desconto por Lote, que será redigida pela Lei Federal n° 10.520, de
17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei
Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 147/2014 e Leis Municipais,
consoante condições e especificações estabelecidas no presente Edital, e para conhecimento dos interessados, que até às
08h00min do dia 25 de janeiro de 2022, receberá as propostas dos interessados, exclusivamente por meio eletrônico, e
que às 08h30min, a Pregoeira, Sra. Layra de Oliveira, realizará a sessão pública para a Contratação de empresa para
o fornecimento de peças de 1ª linha (mecânicas, elétricas e hidráulicas) e acessórios para manutenção e
conserto de caminhões, utilitários, máquinas pesadas e equipamentos da Secretaria Municipal de Obras do
Município de Itapoá, conforme Termo de Referência constantes no Edital e seus Anexos. O Edital poderá ser
retirado através do site www.itapoa.sc.gov.br no link “pregão”, no site www.portaldecompraspublicas.com.br, ou extrato no
site www.diariomunicipal.sc.gov.br.
1.3.1. Envio das Propostas e Habilitação das 08h00min do dia 13/01/2022 até às 08h00min do dia 25/01/2022.
1.3.2. Abertura da Sessão às 08h30min do dia 25/01/2022.
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Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital.
Itapoá, 11 de janeiro de 2022.

ANGELA MARIA PUERARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018

LAYRA DE OLIVEIRA
PREGOEIRA
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