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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA- SC.  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2020 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 08/2020 

 Termo Retificativo nº 01  

O Senhor Serginho Rodrigues de Oliveira, Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação das 

informações constantes no Edital de Tomada de Preços número 08/2020, como segue 

abaixo: 

Preâmbulo do Edital, como segue abaixo:  

Onde lia-se 

O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, por intermédio do Prefeito Municipal, de seu 

Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, torna público que fará realizar às 13 horas do dia 01 de Julho 

de 2020, horário de Brasília, licitação modalidade TOMADA DE PREÇO, cujo regime de execução 

é empreitada por preço unitário, na forma de julgamento Menor Preço Global da proposta, 

tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção de propostas visando atingir o 

objetivo descrito no item n.1 do presente edital, e será realizada em conformidade com a Lei 

Federal nº 8.666 de 21/06/93, e alterações posteriores, e ainda pelas condições estabelecidas 

neste Edital.  

Leia-se 

O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, por intermédio do Prefeito Municipal,  de seu 

Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, torna público que fará realizar às 13 horas do dia 09 de 

Julho de 2020, horário de Brasília, licitação modalidade TOMADA DE PREÇO, cujo regime de 

execução é empreitada por preço unitário, na forma de julgamento Menor Preço Global da 

proposta, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção de propostas visando 

atingir o objetivo descrito no item n.1 do presente edital, e será realizada em conformidade com 

a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93, e alterações posteriores, e ainda pelas condições 

estabelecidas neste Edital. 

Ficam inalteradas as demais disposições do Edital.  

Justificativa: Devido ao temporal ocorrido no dia de hoje (30/06/2020), a prefeitura não 

possui sistema e internet e sua estrutura necessitará de consertos, não sendo possível a 

condução do processo licitatório. 

Bom Jardim da Serra, 30 de junho de 2020.  

 

Serginho Rodrigues de Oliveira 

Prefeito Municipal 


