
 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 

TERMO DE REABERTURA DE EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA  

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 59/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2021 - PROCESSO Nº 130/2021 – OBJETO: 

Aquisição de peças, acessórios e suportes para instrumentos musicais utilizados nas aulas de música dos alunos da rede 

municipal de ensino, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. 

 

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO  

 

O Município de Itapoá torna público a reabertura da licitação supra, suspenso na data de 27/01/2022 por ânimo de 

impugnação enviada diretamente no Portal de Compras Públicas, sob fls. nº 173 à 203, tendo como resposta o Ofício nº 

007/2022 emitido pela Secretaria de Educação e Parecer Jurídico nº 084/2022 anexos sob fls. 209 á 210 e 211 

respectivamente, não inferindo quaisquer alterações ao edital de licitação e seus anexos,  portanto a data estabelecida deu-

se com base ao cumprimento ao disposto no artigo 22 do Decreto Federal nº 10.024/2019, não ferindo seus princípios, in 

verbis: 

Art. 22. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação 

utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, 

exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, 

resguardado o tratamento isonômico aos licitantes. (grifo nosso) 

 

Consoante condições e especificações estabelecidas no presente Edital, e para conhecimento dos interessados, que até às 

08h00min do dia 16 de março de 2022, receberá as propostas dos interessados, exclusivamente por meio eletrônico, e 

que às 08h30min, a Pregoeira, Sra. Isabela Raicik Dutra Pohl Rissi, realizará a sessão pública para a Aquisição de peças, 

acessórios e suportes para instrumentos musicais utilizados nas aulas de música dos alunos da rede 

municipal de ensino, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. 

 

Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital. 

 

Itapoá, 25 de fevereiro de 2022.  

 

 

 

ANGELA MARIA PUERARI 
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 
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