
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE MODELO 

Aviso de Sessão Pública 

 

Processo Nº: 487/2020 

Modalidade: Pregão Nº 016/2020 

Tipo: Menor preço - Unitário por Item 

 

Conforme aviso de suspenção da sessão pública para o presente processo, devido a 

necessidade de realização do certame eis que o fornecimento de água é imprescindível a 

população, e em conformidade com o Decreto nº 106/2020 de 24 de março de 2020 do 

Sr. Ricardo Luis Maldaner, Prefeito, que prorroga o prazo das medidas de enfrentamento 

a situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do 

novo corona vírus (covid-19) declara situação de emergência no município de Modelo/SC 

e dá outras providências, fica designada a realização da sessão pública conforme segue: 

 

Objeto: PREGÃO PRESENCIAL DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE 

OBRA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE ENCANAMENTO DE REDE DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Entrega dos Envelopes: 08:00 horas do dia 09 de abril de 2020 

Abertura dos Envelopes: 08:15 horas do dia 09 de abril de 2020 

 

O prazo para realização da visita técnica fica prorrogado do dia 01 de abril de 2020 

até o dia 08 de abril de 2020. 

 

De acordo com o Art. 6º do Decreto nº 106/2020 de 24 de março de 2020, inciso IX, ficam 

estabelecidas medidas na Administração Pública do Poder Executivo Municipal, aos 

agentes públicos, na forma que segue: 

IX – A realização de sessões públicas dos processos licitatórios, poderão ser realizadas, 

com programação de abertura a partir do dia 01/04/2020, observando local adequado, 

com observação das normas, das medidas de segurança aos participantes e servidores. 

 

Informações e edital na integra podem ser retirados no Departamento de Compras e 

Licitações do Município de Modelo, sito à Rua do Comércio 1304, Centro, Modelo/SC, 

das 07:30 às 11:30, e das 13:30 às 17:00, ou pelo site www.modelo.sc.gov.br 

Modelo/SC 26/03/20. 

 

 

 

 

 

Alexandro Sperotto 

Pregoeiro Decreto nº 284/2018 do Sr. 

Ricardo Luis Maldaner, Prefeito. 

 

 

 


