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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL – SC 
CONCORRÊNCIA N° 03/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2019

A Câmara Municipal de Rio do Sul/SC, através de sua Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n°
1248, de 31 de julho de 2019,  a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí – AMAVI e a União de Câmaras
e Vereadores do Alto Vale do Itajaí  – UCAVI,  através da Comissão Especial  de Licitação,  designados  pela
Resolução n° 1.006, de 26 outubro de 2018, TORNAM PÚBLICO, que realizarão Processo Licitatório na modalidade
CONCORRÊNCIA, execução indireta, empreitada por preço global, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL ,  no dia
06/11/2019, às 13:30 horas, tendo como local o Plenário da Câmara Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de
Julho, nº 01 - Centro, objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de
obra para execução da etapa 2 da obra que compreenderá o “Edifício Sede” das entidades licitantes, tendo como
objeto:   complemento da Estrutura Pré-moldada com Elementos de Concreto Armado, como Vigas, Escadas,
Pisos e Paredes; fechamento com alvenaria de vedação; instalações embutidas na alvenaria, compreendendo
a  rede  elétrica,  rede  lógica  e  telefonia,  rede  hidráulica,  rede  sanitária,  rede  pluvial,  sistema  hidráulico
preventivo, instalações de gás, e tubulação frigorígena; revestimento de alvenaria com chapisco e reboco e
regularização das lajes  existentes,  com área total  de 2.850,67m² (dois mil,  oitocentos e  cinquenta  vírgula
sessenta e sete metros quadrados), de conformidade com o Acordo de Cooperação nº 01/2018, com as 28
(vinte e oito) leis autorizadoras dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, pelas normas, especificações e condições contidas neste edital e seus anexos., de conformidade
com o Acordo de Cooperação nº 01/2018, com as 28 (vinte e oito) leis autorizadoras dos Municípios do Alto Vale do
Itajaí, com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, pelas normas, especificações e condições contidas
neste edital e seus anexos. Demais informações, durante o horário de expediente da Câmara Municipal, de segunda a
sexta-feira, das 13 às 19 horas, no endereço acima, pelo site:  <www.camarariodosul.sc.gov.br> ou pelo fone: (47)
3531-6300.

Rio do Sul, em 30 de setembro de 2019

MARCOS NORBERTO ZANIS
Presidente da Câmara 

LUIS FERNANDO SCHWEDER
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 6º, parágrafo único, e art. 20, §2º, da
Lei Orgânica de Municipal de Rio do sul, com a Resolução nº 1052/2019, e conforme as regras da infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).  Para verificar a autenticidade e integridade do documento, consulte o site
https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.4/ 
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