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RETIFICAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO 31/2019  

EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 25/2019 - SRP 

 

Objeto: Registro de preços para aquisição de itens de playgrounds, mobiliário público e serviços especializados conforme anexo 

I do edital. 
O Município de Braço do Trombudo, SC, informa aos interessados que o Edital de Pregão Presencial n.º 25/2019, sofreu 

alterações conforme segue:  

 

ONDE SE LÊ:  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO, através da Comissão do Pregão, designada pelo Decreto nº 

006/2018 de 09 de janeiro de 2017, e demais legislações aplicáveis torna pública a realização de Licitação na Modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, regulamentado pelo Decreto nº 035/2010 de 08 de setembro de 2010, conformidade com a Lei Federal 

nº 10.520 de 17.07.2002, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte de acordo com o artigo 48, inciso I da Lei 

Complementar n° 147/2014, de 7 de agosto de 2014, e Decreto 035/2009 de 26.10.2009, no dia 24 de Junho de 2019, na 

Prefeitura Municipal, sito à Praça da Independência 25, neste Município, conforme descrito no anexo I deste Edital, nas 

condições fixadas neste instrumento e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

a) Credenciamento dos representantes das empresas interessadas: dia  05/07/2019 das 08h15min até 

as 08h30min. No Departamento de Licitações, com recebimento dos envelopes de “proposta de preços” e “documentos de 
habilitação”. 

b) Abertura da sessão pública, dia 05/07/2019  a partir das 08h30min. 

 

 

LEIA-SE: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO, através da Comissão do Pregão, designada pelo Decreto nº 

006/2018 de 09 de janeiro de 2017, e demais legislações aplicáveis torna pública a realização de Licitação na Modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, regulamentado pelo Decreto nº 035/2010 de 08 de setembro de 2010, conformidade com a Lei Federal 

nº 10.520 de 17.07.2002, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte de acordo com o artigo 48, inciso I da Lei 

Complementar n° 147/2014, de 7 de agosto de 2014, e Decreto 035/2009 de 26.10.2009, no dia 24 de Junho de 2019, na 

Prefeitura Municipal, sito à Praça da Independência 25, neste Município, conforme descrito no anexo I deste Edital, nas 

condições fixadas neste instrumento e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. 

a) Credenciamento dos representantes das empresas interessadas: dia  06/08/2019 das 08h15min até as 08h30min. No 

Departamento de Licitações, com recebimento dos envelopes de “proposta de preços” e “documentos de habilitação”. 

b) Abertura da sessão pública, dia 06/08/2019  a partir das 08h30min. 

 

Fica alterado o anexo I do edital para LOTE 01(um único lote). 

 

As demais Cláusulas do Edital permanecem inalteradas. 
 

Em atenção às alterações, prorroga-se para o dia 06/08/2019 a partir das 08h15min a entrega dos envelopes de proposta e 

habilitação e credenciamento. A abertura da sessão fica marcada para as 08h30min da mesma data da entrega dos documentos. 

Permanecem inalteradas as demais condições. 

Braço do Trombudo, em  02 de julho de 2019.                                                                                                             
 

 

 

Nildo Melmestet                                                                
Prefeito Municipal                                                             

 

 


