
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO  

O Município de Araranguá, Estado de Santa Catarina, torna público e para 

conhecimento dos interessados em participar da licitação n. 133/2020, na forma de 

pregão presencial, a qual tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de 

aparelhos de ar condicionado, que no termo de referência:   

onde se lê: 

6 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

6.1. O fornecimento do equipamento e sua instalação somente poderá ser executada 

após o recebimento da AF – Autorização de Fornecimento que será emitida pelo 

Departamento de Compras do Município de Araranguá durante o prazo de vigência do 

registro de preços; 

E no Objeto: Registro de Preços de aparelhos de ar condicionado que serão 

instalados na Escola Básica Municipal Jardim das Avenidas. 

Leia-a-se: 

6 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

6.1. O fornecimento do equipamento somente poderá ser iniciado após o recebimento 

da AF – Autorização de Fornecimento que será emitida pelo Departamento de 

Compras do Município de Araranguá durante o prazo de vigência da ata de registro de 

preços; 

E no Objeto: Registro de Preços de aparelhos de ar condicionado para as 

Unidades de Ensino da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. 

 Em face das alterações referidas, ficam redefinidas as novas datas conforme segue: 

Recebimento do envelope de proposta e do envelope de habilitação 

Das 13h30min do dia  01 de Outubro de 2020, às 15h00  do dia 23 de Outubro  de 

2020. 

Limite para impugnação ao edital: 

o 17h30mindo dia 21 de  Outubro  de 2020. 

o Início da Sessão Pública do pregão: 

o 15h10min do dia 23 de  Outubro  de 2020.      

O Edital retificado encontra-se à disposição dos interessados na sede da licitadora, 

Rua DrVirgulino de Queiróz, 200, na cidade de Araranguá, Estado de Santa Catarina, 

no horário das 13h30min às 17h30min no site: www.ararangua.sc.gov.br 



Araranguá, SC, 09 de Outubro de 2020 
Marcio Alessandro Farias 
Pregoeiro 


