
 

 

RETIFICAÇÃO AO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 37/2022 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 04/2022 
 

PAULO JOSÉ DEITOS, Prefeito Municipal de Peritiba, Estado de Santa Catarina, 
usando a competência delegada pela legislação em vigor, torna público que se acha 
aberto, a presente retificação ao edital de processo de licitação nº 37/2022, edital 
de Tomada de Preços nº 04/2022, cujo objeto é a contratação de empresa do ramo 
de engenharia e/ou construção civil para execução de obra de engenharia civil, 
com fornecimento de material e mão de obra para o item 01 - Processo SCC nº 
23951/2021 – SED e item 02 Processo SCC nº 24737/2021 – SED: 
Item 01 - Obra de acessibilidade, ampliação e reforma do Centro Educacional 
Professor José Arlindo Winter, em atendimento ao Processo SCC nº 23951/2021, 
– SED, Portaria nº 535/2021, conforme disposto no Anexo “E” deste Edital. 
Item 02 – Obra de reforma e acessibilidade no Centro Educacional Professor José 
Arlindo Winter, em atenção ao Processo SCC nº 24737/2021 – SED, Portaria nº 
535/2021, conforme disposto no Anexo “E” deste Edital. 
 
I – DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL: 
1.1. No item 1.2, 1.3 e 1.4 do edital, onde lê-se: “1.2 - O recebimento dos Envelopes 
01 – DOCUMENTAÇÃO, contendo a documentação de habilitação dos 
interessados CADASTRADOS junto à Prefeitura Municipal de Peritiba, dar-se-á 
até às 08h15 do dia 29 de abril de 2022, na Recepção desta Prefeitura, no 
endereço acima indicado. O recebimento dos Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO 
dos interessados NÃO CADASTRADOS, dar-se-á até às 08h15 do dia 27 de abril 
de 2022, na Recepção desta Prefeitura. 
1.3 - O recebimento dos envelopes 02 – PROPOSTA, contendo as propostas de 
preços dos proponentes CADASTRADOS, bem como dos NÃO CADASTRADOS, 
dar-se-á até às 08h15 do dia 29 de abril 2022, na Recepção desta Prefeitura. 
1.4 - O início da abertura dos Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO, dar-se-á às 
08h30 do dia 29 de abril 2022, na Sala de reuniões da Secretaria de 
Administração e Finanças da Prefeitura de Peritiba, situada no endereço indicado 
no subitem 1.1. Havendo a concordância de todos os proponentes com o resultado 
da fase de habilitação, bem como a desistência expressa de interposição de 
recursos, de acordo com o disposto no inciso III, art. 43 da Lei 8.666/93, 
formalizada na respectiva Ata ou Termo de Renúncia (modelo constante do anexo 
“B” deste Edital), proceder-se-á, nesta mesma data, à abertura dos Envelopes 02 
– PROPOSTA, contendo as propostas dos proponentes habilitados.” 
Leia-se: “1.2 - O recebimento dos Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO, contendo a 
documentação de habilitação dos interessados CADASTRADOS junto à Prefeitura 
Municipal de Peritiba, dar-se-á até às 08h15 do dia 04 de maio de 2022, na 
Recepção desta Prefeitura, no endereço acima indicado. O recebimento dos 
Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO dos interessados NÃO CADASTRADOS, dar-
se-á até às 08h15 do dia 02 de maio de 2022, na Recepção desta Prefeitura. 

1.3 - O recebimento dos envelopes 02 – PROPOSTA, contendo as propostas de 
preços dos proponentes CADASTRADOS, bem como dos NÃO CADASTRADOS, 
dar-se-á até às 08h15 do dia 04 de maio 2022, na Recepção desta Prefeitura. 
1.4 - O início da abertura dos Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO, dar-se-á às 
08h30 do dia 04 de maio 2022, na Sala de reuniões da Secretaria de 
Administração e Finanças da Prefeitura de Peritiba, situada no endereço indicado 
no subitem 1.1. Havendo a concordância de todos os proponentes com o resultado 
da fase de habilitação, bem como a desistência expressa de interposição de 
recursos, de acordo com o disposto no inciso III, art. 43 da Lei 8.666/93, 



 

 

formalizada na respectiva Ata ou Termo de Renúncia (modelo constante do anexo 
“B” deste Edital), proceder-se-á, nesta mesma data, à abertura dos Envelopes 02 
– PROPOSTA, contendo as propostas dos proponentes habilitados.” 
 
II – DOS DEMAIS ASSUNTOS: 
2.1. Todas as demais cláusulas e condições do edital original e seus outros anexos 
permanecem inalteradas. 
 
 
Município de Peritiba – SC., 13 de abril de 2022. 
 
 

________________________________________ 
PAULO JOSÉ DEITOS 

Prefeito Municipal 
 
 

 
 

 


