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MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
           SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Lages, 27 de maio de 2020. 
 

RERRATIFICAÇÃO  
 
 
REF:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020 – PML  
 
OBJETO: CONCESSÃO ONEROSA DE BEM PÚBLICO, RELATIVO AO IMÓVEL 

LOCALIZADO NO CALÇADÃO DA PRAÇA JOÃO COSTA, CENTRO, 
NESTA CIDADE DE LAGES/SC. 

 
O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de 

Administração e Fazenda, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos 
termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna 
notório aos interessados as alterações que se fazem necessárias no Edital em comento: 

 
 No item 1. Do Objeto do Anexo II – Termo de Referência, passar a considerar a 

redação:  
“(...) destinado à exploração de Cafeteria e Revistaria, compreendendo os usos dos serviços de  
comércio varejista de livros, revistas, jornais locais, estaduais e nacionais, produtos de sebo, obras 
literárias de autores locais, produtos de tabacaria, venda de café torrado (em grãos ou moído), café 
expresso e seus derivados, combinações e afins, comércio de bebidas alcoólicas e não alcoólicas,  
lanches assados e fritos, algodão doce, salgados, doces e confeitos em geral, sorvetes, picolés, 
incluindo produtos de origem orgânica, com ou sem lactose ou outro derivado animal e sem glúten, 
doces artesanais a base de frutas abundantes na região, ficando obrigatório a comercialização de 
produtos com culinária característica da região serrana onde o insumo é encontrado em abundância 
e corresponde aos hábitos alimentares dessa população advindos de herança histórica e cultural de 
LAGES, tais como: rosca de coalhada, bijajica, bolinhos de chuva, produtos a base de pinhão como 
paçoca, entrevero e produtos a base da SEMENTE conforme a sazonalidade. 
 

Em consequencia, cessa-se a suspensão do certame e a data de abertura da 
sessão, passa a ser no dia 30/06/2020 às 09:00 horas. 

 
 

As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
 
 
 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário da Administração e Fazenda 

 


