
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA 

EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DO EDITAL 

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 - PROCESSO Nº 02/2018 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA – ME/EPP (Art. 48, I, da LC nº 123/06)

A Câmara Municipal  de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais,  torna público que 

corrigiu  o  Edital  nº  02/2018,  especificamente  na  referência  de  formação  de  preço  do 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) nº 2 (dois), após identificar um equívoco na planilha 

orçamentária em decorrência de um pedido de esclarecimento do ato convocatório por um 

cidadão e confirmação do equívoco pela responsável do Projeto da AMUNESC. Por esse 

motivo, em análise e decisão do Pregoeiro Sr. Francisco Xavier Soares Filho, nos termos do 

§ 2º, do Art. 10, do Decreto Legislativo nº 24/2013, e com observância do Art. 21, § 4º, da   Lei nº   

8666/93  ,   decidiu-se suspender a Sessão Pública previamente agendada para ocorrer no dia 

20 de setembro de 2018. Assim, após identificar e corrigir o Edital, o BDI, o cronograma 

físico-financeiro, entre outros, a Câmara Municipal de Itapoá torna público que reagendou a 

licitação na modalidade  PREGÃO PRESENCIAL,  do  tipo  MENOR PREÇO,  tendo como 

critério de julgamento o valor GLOBAL estimado, e que será regido pela  Lei  Federal    n  °   

10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal   n  ° 8.666/1993   e 

alterações, a  Lei Complementar Federal n° 123/  20  06   e o  Decreto Legislativo    Municipal   nº   

24/2013, consoantes condições e especificações estabelecidas no presente Edital, e para 

conhecimento  dos interessados,  que até  as 09h00min do dia  02 de outubro de 2018 

receberá o protocolo dos envelopes na recepção da Câmara, e que às 09h30min do dia 

02 de outubro de 2018, no plenário da Câmara Municipal de Itapoá, com a condução do 

Pregoeiro  Oficial  da  Câmara  Sr.  Francisco  Xavier  Soares  Filho  e  a  equipe  de  apoio, 

conforme nomeação definida na  Portaria nº 54/2018, realizar-se-á a  abertura da Sessão 

Pública  do Pregão Presencial  nº  02/2018,  inicialmente  com a abertura  dos envelopes 

devidamente  protocolados,  em  conjunto  com  o  credenciamento,  indispensável  para  a 

participação no certame para a  Contratação de empresa para a prestação de serviço, 

com o fornecimento de mão de obra e material, para a pintura externa e interna da 

sede da Câmara Municipal de Itapoá, no prédio localizado na Rua Mariana Michels 

Borges,  nº  1115,  bairro  Itapema  do  Norte  -  Itapoá/SC,  conforme  especificações 
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constantes  no  Anexo  VI  do  Edital. O  Edital  retificado estará  disponível  do  site 

www.camaraitapoa.sc.gov.br,  no  banner “Licitações”,  o  extrato  no  site 

www.diariomunicipal.sc.gov.br, ou o Edital poderá ser obtido diretamente na Recepção da 

Câmara Municipal de Itapoá, das 08 h às 14 h, de segunda a sexta-feira.

Itapoá, 19 de setembro de 2018.

FRANCISCO XAVIER SOARES FILHO

Pregoeiro

Câmara Municipal de Itapoá-SC 
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