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Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul 

ERRATA – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2022 

 

A Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Indústria Comércio Agricultura e Abastecimento, torna público para conhecimento dos 

interessados a RETIFICAÇÃO ao edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2022, 

Destinado à seleção de empreendedores interessados em realizar a 

comercialização de alimentos e bebidas na Praça de Alimentação no Evento 

Encantos de Natal 2022, que será instalada na área de encontro das avenidas 

Leônidas de Souza e Castro Alves, neste Município de Sapucaia do Sul - RS, por 

um prazo de 15 (quinze) dias – contendo as seguintes alterações ao instrumento 

convocatório: 

 

- No item 4.5 do edital: 

Onde se lê: “As vagas previstas para desenvolvimento dos serviços serão 

preenchidas por meio de Sorteio Público a ser realizado no dia 29 de novembro de 

2022 às 14 horas no auditório do Centro Administrativo Municipal, cito à Av. 

Leônidas de Souza, 1289 - Santa Catarina, Sapucaia do Sul”; 

Passa-se a Ler: “As vagas previstas para desenvolvimento dos serviços serão 

preenchidas por meio de Sorteio Público a ser realizado no dia 29 de novembro de 

2022 às 14 horas no auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sito 

à Av. Castro Alves, 246 - Santa Catarina, Sapucaia do Sul”. 

 

- No item 7.1 do edital: 

Onde se lê: “As vagas previstas para a comercialização dos produtos serão 

preenchidas por meio de Sorteio Público a ser realizado no dia 29/11/2022 às 14 horas 

no auditório do Centro Administrativo Municipal, cito à Av. Leônidas de Souza, 1289 - 

Santa Catarina, Sapucaia do Sul”; 

Passa-se a Ler: “As vagas previstas para a comercialização dos produtos serão 

preenchidas por meio de Sorteio Público a ser realizado no dia 29/11/2022 às 14 horas 

no auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sito à Av. Castro 

Alves, 246 - Santa Catarina, Sapucaia do Sul”. 

 



 

 

Av. Leônidas de Souza, 1289 – Bairro: Santa Catarina – CEP 93.210-140 – Sapucaia do Sul – RS 
Fones: (51) 34518021 - E-mail: diretoria.compras@sapucaiadosul.rs.gov.br 

- No item 13.8 do edital 

Onde se lê: “Em caso de dúvidas o interessado poderá entrar em contato através 

do telefone da Secretaria Municipal de Indústria Comércio Agricultura e 

Abastecimento (51) 3451-8056.”; 

Passa-se a Ler: “Em caso de dúvidas o interessado poderá entrar em contato 

através do telefone da Secretaria Municipal de Indústria Comércio Agricultura e 

Abastecimento (51) 3451-8049.”. 

 

 

 

ELISANGELA FERNANDES 

Secretária Municipal - SMICAA 


