
AVISO DE LICITAÇÃO  
 

 
Processo Licitatório Nº 0138/2021 

Tomada de Preço para Compras e Serviços Nº 0009/2021 
 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 
O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ sob o n. 82.939.406/0001-07, com sede Administrativa 
localizada na Rua Carmelo Zócolli, n. 155, centro, CEP 89.665-000, neste 
Município de Capinzal, Estado de Santa Catarina, por intermédio do Secretário 
de Infraestrutura, Sr. PAULO RODRIGO RIBEIRO,TORNA PÚBLICO para 
conhecimento de todos os interessados que, em conformidade com a Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes, e demais legislações 
aplicáveis, bem como de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, 
fará realizar licitação pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a Contratação de empresa 
especializada em engenharia para Remoção de Rede Elétrica de Alta 
Tensão, com “Linha Viva”, do Trevo da BRF até a UNOESC, conforme 
projeto e descrições. Com Recursos Próprios, conforme especificado nos 
respectivos projetos, observadas as condições a seguir: 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1.  DA OBTENÇÃO DO EDITAL 
 
1.1.1. O presente Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelos interessados 
junto ao Setor de Compras e Licitações do Município de Capinzal, situado no 
Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos (Prefeitura de Capinzal), situado na 
Rua Carmelo Zócolli, n. 155, centro, neste Município de Capinzal, Estado de 
Santa Catarina, em horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 
7h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, munidos de mídia digital 
ou mediante solicitação para envio por e-mail, ou ainda, mediante acesso ao 
sítio oficial do Município de Capinzal, no seguinte endereço eletrônico: 
www.capinzal.sc.gov.br.  
 
1.1.2. Eventuais pedidos de esclarecimentos e informações 
complementares relacionados ao presente Edital poderão ser obtidos 
junto à Diretoria de Licitações do Município de Capinzal, em horário de 
expediente, conforme discriminado no item acima ou através de e-mail 
licitacoes@capinzal.sc.gov.br ou ainda por intermédio de contato 
telefônico 49 3555 1270 diretamente na Secretaria de Infraestrutura, até o 
2º (segundo) dia útil, antes da data fixada para abertura da documentação.  
 
1.2. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
1.2.1. O recebimento dos Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO, contendo a 
documentação de habilitação dos interessados CADASTRADOS junto ao 
Município de Capinzal, dar-se-á até às 07h55min do dia 16 de novembro 

http://www.capinzal.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@capinzal.sc.gov.br


de 2021, mediante protocolo no Setor de Protocolo Geral deste Município, 
situado junto ao Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos (Prefeitura 
de Capinzal), na Rua Carmelo Zócolli, n. 155, centro, neste Município de 
Capinzal. 
 
1.2.2. O recebimento dos Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO dos 
interessados NÃO CADASTRADOS, dar-se-á até a data de 09 de 
novembro de 2021, respeitado o horário de expediente, mediante 
protocolo no Setor de Protocolo Geral deste Município, situado junto ao 
Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos (Prefeitura de Capinzal), na 
Rua Carmelo Zócolli, n. 155, centro, neste Município de Capinzal. 
 
1.2.3. O recebimento do Envelope 02, contendo a PROPOSTA DE PREÇOS 
dos proponentes CADASTRADOS, bem como dos NÃO CADASTRADOS, 
dar-se-á até às 07h55min do dia 16 de novembro de 2021, no Setor de 
Protocolo Geral deste Município. 

 
1.3. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 
1.3.1. O início da abertura da presente licitação dar-se-á às 08h00min do 
dia 16 de novembro de 2021, na Sala de Licitações do Município de 
Capinzal, situada no endereço supracitado.  
 

 
 

Capinzal/SC, 25 de outubro de 2021. 
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