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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL – SC
CONCORRÊNCIA N° 10/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2021

A Câmara Municipal de Rio do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 83.622.985/0001-14,
com sede na Praça 25 de Julho, nº 01, 2º andar - Centro Administrativo Prefeito Helmuth Baumgarten - Bairro Centro,
CEP 89.160-164, neste Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, doravante denominada CÂMARA, neste
ato  representada  por  seu  Presidente,  Vereador  Marcos  Norberto  Zanis,  residente  e  domiciliado  nesta  cidade,  a
Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, inscrita
no CNPJ sob nº 82.762.469/0001-22, com sede na Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, CEP 89.160-015, município
de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, doravante denominada AMAVI, neste ato representada por seu Presidente,
Prefeito Juarez Miguel Rodermel e a  União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, pessoa jurídica de
direito  privado,  sem fins  econômicos,  inscrita  no  CNPJ sob o  nº  83.632.778/0001-40,  com sede na Rua XV de
Novembro,  nº  737,  centro,  CEP  89.160-015,  município  de  Rio  do  Sul,  Estado  de  Santa  Catarina,  doravante
denominada  UCAVI,  nesse ato representada por  seu Presidente,  Vereador Ivonézio Heck,  através da Comissão
Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Rio do Sul, designada pela Portaria nº 1.387, de 21 de janeiro de
2021, com a colaboração da Comissão Especial de Licitação, designada pela designada pela Resolução nº 1.114, de
18 de fevereiro de 2021, tornam público que farão realizar no Plenário da CÂMARA, localizada na Praça 25 de Julho,
nº 01, 2º andar, Centro,  no dia  26 de  janeiro  de 2022, às 8h30,   licitação na modalidade de  CONCORRÊNCIA,
execução indireta, empreitada por preço global, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL , objetivando a contratação de
empresa  especializada  para  fornecimento  de  materiais  e  mão  de  obra  para  execução  de etapa  da  obra  que
compreenderá o “Edifício Sede” das entidades licitantes, tendo como objeto:   Área externa: Pintura drenagem da
cisterna, bancos, lixeiras, deck, meios-fios, bicicletários, abrigo de gás e lixeira moldados in loco, escada
metálica  de  serviço,  guarda-corpos  e  corrimãos  em  aço  inox,  paisagismo,  cercamento,  pintura  e
revestimentos dos elementos externos executados in  loco,  calçadas,  piso da garagem, escada,  rampas e
caminhos externos, reforma do tapume existente, brises. letreiros, ACM, e na área interna: Pintura, obras civis
do elevador, serralheria, guarda corpo de segurança, revestimentos cerâmicos,execução do fechamento da
passarela  de ligação entre  a  edificação nova e  a  antiga;  nos sanitários,  instalação das peças sanitárias,
metais, acessórios sanitários, acessórios de acessibilidade e espelhos; corrimãos em aço inox, cobogó de
fechamento na área da cisterna, Projeto Acústico do Auditório, com revestimentos, fechamentos e esquadrias
do mesmo; e demais itens de acessibilidade como sinalização, com placas, mapa, demarcações no piso, etc ,
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  07:30  às  13:30  horas,  no  endereço  acima,  pelo  site:
<www..camarariodosul.sc.gov.br> ou pelo fone: (47) 3531-6300.

Rio do Sul, 14 de dezembro de 2021

MARCOS NORBERTO ZANIS
Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul

LUIS FERNANDO SCHWEDER
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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