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VISITE IRANI – O BERÇO DO CONTESTADO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2022  

RETIFICAÇÃO II - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 

 

O MUNICÍPIO DE IRANI torna público para conhecimento dos interessados que, referente 

ao Processo Licitatório nº 60/2022 - Pregão Eletrônico nº 34/2022, fica alterada a forma de 

julgamento, bem ainda a data para abertura da sessão pública, passando a ter a seguinte 

redação: 

 

 

Onde se lê: 

 

“TIPO:  MENOR PREÇO POR ITEM 

 

O MUNICÍPIO DE IRANI, por intermédio do Prefeito Municipal, Sr. Vanderlei Canci, 

torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei Federal nº 

10.520/02, Decreto n° 10.024/2019, Portaria Interministerial n° 424/2016, Lei Complementar 

nº 123/06, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores, e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como de acordo com as condições 

estabelecidas neste Edital, realizará PREGÃO ELETRÔNICO por meio do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado ao 

registro de preços para a obtenção da melhor proposta com finalidade da manutenção da rede 

de iluminação pública do Município de Irani – área urbana e rural. A sessão de processamento 

do pregão será conduzida pela Pregoeira ou seu substituto, com o auxílio da Equipe de Apoio, 

designados pelo Decreto nº 005/2021. 

 

DATA, HORA E LOCAL 

a. A Sessão Pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 

07/06/2022, com início às 08h30h, horário de Brasília – DF. 

b. Somente poderão participar da Sessão Pública, as empresas que apresentarem 

propostas através do site descrito no item 2.1, até às 08h15min, do dia 07/06/2022. 

c. Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente que impeça a realização 

desta Licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 

 

Leia-se: 

 

“TIPO:  MENOR PREÇO GLOBAL 

 

O MUNICÍPIO DE IRANI, por intermédio do Prefeito Municipal, Sr. Vanderlei Canci, 

torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei Federal nº 

10.520/02, Decreto n° 10.024/2019, Portaria Interministerial n° 424/2016, Lei Complementar 

nº 123/06, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores, e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como de acordo com as condições 

estabelecidas neste Edital, realizará PREGÃO ELETRÔNICO por meio do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinado ao 

registro de preços para a obtenção da melhor proposta com finalidade da manutenção da rede 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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de iluminação pública do Município de Irani – área urbana e rural. A sessão de processamento 

do pregão será conduzida pela Pregoeira ou seu substituto, com o auxílio da Equipe de Apoio, 

designados pelo Decreto nº 005/2021. 

 

DATA, HORA E LOCAL 

d. A Sessão Pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 

20/06/2022, com início às 14h, horário de Brasília – DF. 

e. Somente poderão participar da Sessão Pública, as empresas que apresentarem 

propostas através do site descrito no item 2.1, até às 11h30min, do dia 14/06/2022. 

f. Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente que impeça a realização 

desta Licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação”. 

 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital. 

 

 

Irani, SC, 16 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

VANDERLEI CANCI 

PREFEITO MUNICIPAL 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

