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DECISÃO REABERTURA 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 REABERTURA 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 Lumertz - Centro, São João do Sul/SC, 

com área construída de 590,92m², conforme localização, condições, especificações, planilha 

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

descritivo, edital e anexos. 

Analisado o Edital e anexos constatou-se que topos os documentos técnicos que instruem o 

presente certame estão corretos, o que, não inviabiliza a apresentação de propostas, desta feita determino 

o reenvio dos documentos as empresas e abertura de novo prazo para protocolo dos envelopes de 

habilitação e propostas para o dia 11/11/2022 as 08h45 e as seção publica para as 09h00 do dia 

11/11/2022 

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, 03 de novembro de 2022. 

 

 

Moacir Francisco Teixeira 

Prefeito Municipal 
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