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ADENDO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0180/2022 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0105/2022 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de 
mudas de flores, hortaliças, plantas ornamentais, substratos e demais insumos a serem utilizados pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Infraestrutura e de Administração, 
em conformidade com as especificações constantes do Anexo “C” deste Edital. 
  
Considerando a impugnação encaminhada pela empresa BC AGRO COMÉRCIO EIRELI EPP, a qual 
requereu o desmembramento dos lotes do Edital e sua retificação passando a adotar o critério de 
julgamento menor preço por item; 
 
Considerando, que a impugnação foi encaminhada ao Setor Jurídico para análise e emissão de Parecer 
acerca da pretensão do impugnante, o qual opinou pela continuidade do certame com os mesmos 
critérios inicialmente adotados, quer seja, MENOR PREÇO PELO LOTE;  
 
DECIDO: 
 
Julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela impugnante BC AGRO 

COMÉRCIO EIRELI EPP. Em razão da suspensão do Processo Licitatório para emissão de Parecer 

Jurídico e análise recursal há necessidade de aprazar nova data para realização do certame. 

 
 Fica prorrogado para o dia 05 de outubro de 2022, às 10:45 horas, o prazo para recebimento dos 

envelopes da documentação e proposta financeira relativa ao Processo Licitatório n. 0180/2022, na 

modalidade de Pregão Presencial n. 0105/2022, para execução do objeto supra descrito, realizando-se a 

sessão pública de abertura do envelope da documentação às 11:00 horas do mesmo dia (05/10/2022). 

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Edital e respectivos anexos que deram origem 

ao presente processo licitatório. 

Comunique-se aos interessados cadastrados junto à Prefeitura Municipal. 

Faça-se nova publicação acerca da prorrogação nos mesmos meios em que foi publicado o aviso 

de licitação. 

 
 
Abelardo Luz – SC, em 21 de setembro de 2022. 
 
 
 
 

Nerci Santin 
PREFEITO MUNICIPAL  
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