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COMUNICADO SOBRE A SUSPENSÃO DAS LICITAÇÕES 

O MUNICÍPIO DE RIQUEZA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ no  98.988.309/0001-48, com sede administrativa à Rua João Mari, 55, 
Centro do Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.895-000, por meio de 
seu gestor o Prefeito em Exercício, Exmo. Sr. Leandro José Alba, comunica a todos os 

possíveis interessados que, a partir do dia 19 de março de 2020, encontra-se SUSPENSO 

todos os prazos para abertura dos certames licitatórios.. 

A suspensão foi motivada tendo em vista que no dia 17 de março de 2020, o Governador do 
Estado de Santa Catarina promulgou o Decreto n. 515, por meio do qual declarou "situação de 

emergência em todo o território catarinense", para os fins de prevenção e enfrentamento à 

COVID-19, em face do qual foi decretada a quarentena pelo período de 7 (sete) dias. Assim, 

considerando também os decretos municipais 3827 e 3828 de 18 de março de 2020, dentre os 

quais dispõe que, a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos á saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 

doença coronavírus (COVID-19) no Município de Riqueza fica suspenso todos os prazos 
para abertura de licitações publicados por este município pelo período de 7 (sete) dias a partir 

de 19 de março de 2020. Assim que normalizar a situação, o município fará um comunicado 

informando novas datas para abertura das licitações suspensas. 

Sempre primando pela busca da maior publicidade dos atos da administração pública, nos 

colocamos à disposição de todos os interessados para quaisquer esclarecimentos. 
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