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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021-PMRE 

TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021 

 

“Para este certame será aplicado os Art. 48, § 3o, da Lei 123/2006 Atualizada pela lei 147/2014, no 

mesmo Art. e §,  neste tocante será dado direito a preferência de contratação com valor ate 

10% da melhor oferta, em primeiro empresas locais sobre as demais, e segundo não tendo 

empresas locais, direito passa para empresas regionais, considerando a região da 

Associação dos Municípios do Alto Irani.”  

“Além destes será aplicada as demais legislações pertinentes a possíveis benefícios a 

MPEs.” 

 

 

PREÂMBULO 

O Município de Entre Rios, Estado de Santa Catarina, através do Prefeito Municipal Sr. JOAO MARIA 

ROQUE, comunica que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço, pelo critério do menor preço 

Global, sendo o Objeto Obra de iluminação pública da Rua 19 de Julho, como forma de execução 

Empreitada por preço Global por etapas, cujo processamento, direção e julgamento serão realizados pela 

comissão de licitações, constituída pelo Decreto 009/2021, em conformidade com os preceitos da Lei Federal 

Lei nº 8.666, de 21 de e 1993, com suas alterações, demais legislação pertinentes, bem como as condições 

adiante fixadas. 

 

O recebimento dos Envelopes 01 e nº 02, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a 

documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até as 08h00min horas (horário oficial de Brasília) 

do dia 20 de outubro de 2021, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, no endereço abaixo indicado. 

A abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das 08h15min horas 

(horário oficial de Brasília) do dia 20 de outubro de 2021, em sessão pública, realizada na Sala de 

Licitações da Prefeitura de Entre Rios, situada no endereço Rua Pergentino Alberici, nº 152, centro da 

Cidade de Entre Rios/SC. 

Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital. 

Contato via e-mail: licitacoes@entrerios.sc.gov.br 

 

Entre Rios/SC, 04 de outubro de 2021. 

 

JOAO MARIA ROQUE 

Prefeito Municipal 
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