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DECISÃO RETIFICAÇÃO DO EDITAL  

Processo Licitatório nº 070/2022 

Tomada de Preços nº 070/2022 

 

O Município de São João do Sul/SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 

Av. Nereu Ramos, nº 50, Centro, no município de São João do Sul - SC, inscrito no CNPJ/MF sob nº 

82.547.274/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Moacir Francisco Teixeira, 

brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 314.224.970-20, residente e domiciliado na Rua José 

Silveira Filho, nº 637, Centro, São João do Sul - SC. 

TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que a partir da presente data, fica 

determinado a SUSPENSÃO SINE DIE do certame em epígrafe, o qual tem por finalidade a seleção da 

proposta mais vantajosa p/ futura contratação de empresa especializada para construção da 3ª Etapa 

da GARAGEM MUNICIPAL, localizada na Rua Celina Borba Lummertz - Centro, São João do 

Sul/SC, com área construída de 294,83m², conforme localização, condições, especificações, planilha 

orçamentária, cronograma físico financeiro, projetos básicos e demais dados técnicos do memorial 

descritivo, edital e anexos. 

A presente suspensão abrange todos os prazos do certame incluindo: protocolo dos envelopes 

e sessão pública de abertura de processamento e julgamento do referido certame. 

Tal suspensão se faz necessária para analise e retificação das dimensões do objeto, valor 

fixado em edital e documentos técnicos quem embasam o certame. 

Determino ainda que, a presente suspensão seja publicada na imprensa oficial do município e 

todos os demais meios de publicação em que se deu a publicação de abertura do presente certame, bem 

como seja informado aos convidados de tal suspensão.  

A continuidade do procedimento licitatório, após a realização dos ajustes necessários, será 

feita mediante publicação nos meios de publicação em que se deu a publicação de abertura do presente 

certame. 

Informações e/ou quaisquer esclarecimentos acerca da presente suspensão poderão ser obtidas 

junto a Secretaria Municipal de Administração, Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São João 

do Sul/SC, de Segunda a Sexta-feira das 08h00min às 12h00min e das 13h30min as 17h30min, ou pelo e-

mail: licitacoes@saojoaodosul.sc.gov.br ou ainda pelo Telefone (48) 3539-0113. 

 

São João do Sul/SC, 01 de novembro de 2022. 

 

 

 

Moacir Francisco Teixeira 

Prefeito Municipal 
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