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Descanso

Prefeitura

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PROTEÇÃO E 
DEFESA CIVIL

Publicação Nº 3352130

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO Plano MUNICIPAL de Contingência de Proteção e Defesa Civil

EDITAL

A Lei 12.608/2012, de 10 de abril de 2012, estabelece nos artigos 7º, 8°, inciso XI e 22, § 2°, inciso II e § 6° desta Lei, que é competência 
do município a elaboração do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, além da realização de audiência pública.
Em Cumprimento a tal disposição legal, a Administração Municipal de Descanso, Estado de Santa Catarina através do presente convida 
Vossa Senhoria e a população em geral do Município para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, onde será apresentado e aprovado o referido 
Plano, a qual será realizada no próximo dia 05 de novembro de 2021, às 19:00 horas, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores.
Assim, sua presença na audiência pública acima mencionada é de extrema importância, não apenas para o cumprimento da lei, mas pela 
oportunidade do efetivo exercício da cidadania e colaboração com o Poder Público na construção deste importante instrumento.

Descanso (SC), 14 de Outubro de 2021.

SADI INACIO BONAMIGO
Prefeito Municipal

EXTRATO REFTIFICAÇÃO EDITAL TP 16/2021
Publicação Nº 3352446

MUNICIPIO DE DESCANSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 110/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2021
RETIFICAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de construção de barracão de 500m², em estrutura pre moldada no Parque de 
Máquinas da Prefeitura Municipal, com endereço na Rua Santo Estanislau, conforme projeto, memorial, conforme as especificações contidas 
no edital e em seus anexos.

RETIFICAÇÃO: Fica alterada a planilha orçamentária, alterando valores. A nova planilha, ficará disponível no endereço eletrônico www.
descanso.sc.gov.br.

Em face das alterações afetarem a formulação das propostas e com base no art. 21, §4º, da Lei nº. 8.666/93, a data de entrega dos enve-
lopes de “Habilitação” e “Proposta” será dia 05/11/2021, no Departamento de Licitações e Contratos do Município de Descanso - Prefeitura, 
sito a Avenida Marechal Deodoro, nº 146, iniciando a sessão de abertura dos envelopes às 08h00min do mesmo dia e não mais na data 
anteriormente publicada.

Ficam mantidas as demais clausulas do instrumento convocatório.

Informações pelo fone (049) 3623 0161.

Descanso/SC, 15 de outubro de 2021.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito Municipal


