
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
www.ervalvelho.sc.gov.br

RUA NEREU RAMOS, Nº 204, CENTRO, ERVAL VELHO, SC, CEP 89613-000
FONE: (49) 3542-1222 - e-mail: compras@ervalvelho.sc.gov.br

CNPJ nº 82.939.422/0001-91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO
PODER EXECUTIVO

Processo Licitatório n° 31/2021
Edital de Pregão n° 14/2021
Sistem a de Registro de Preços
Código registro TCE: 9ACF831A5D1D3DB4D2E4CAE4CD911536F0944B03
O Município de Erval Velho torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
sob a forma ELETRÔNICO a ser Processado e Julgado em conformidade com o Decreto
Municipal n° 2645/2020, Decreto Municipal 2646/2020, a Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei
Complementar nº 123/06, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, suas
respectivas alterações e demais legislações aplicáveis.
Objeto: Contratação de horas técnicas de serviços profissionais para elaboração de
trabalho pericial para conferência de cálculos de correção monetária, juros de
sentenças judiciais e cálculos trabalhistas complexos para o setor de RH.  (Perícias
Contábeis, Cálculos Cíveis e Trabalhistas em processos em que oMunicípio de Erval
Velho figure como parte da relação processual, ou em análises administrativas.)
Recebim ento das propostas e Docum entação de Habilitação: até o dia 24/09/2021 às
13h50m in.
Abertura da Sessão: dia 24/09/2021 às 14h00m in- Referência de tempo: Horário de
Brasília (DF)
Do envio das Propostas e Docum entação de Habilitação: As Propostas iniciais e
documentação de Habilitação deverão ser enviadas exclusivamente por meio eletrônico, para
o seguinte endereço: www.portaldecom praspublicas.com .br
O Edital na integra está disponível no site do Município:  www.ervalvelho.sc.gov.br, e no
site www.portaldecom praspublicas.com .br
Maiores inform ações podem ser obtidas das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às
17h00min no email: compras@ervalvelho.sc.gov.br ou no endereço citado.

Severino Jaime Schmidt
Prefeito Municipal.
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