
 

 

CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS NA LICITAÇÃO/ 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 – PROCESSO ADMINITRATIVO 11/2022 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE - CISAMA Consórcio Público, constituído na forma de 
Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ sob o nº 
11.173.405/0001-48 com sede na Rua Otacílio Vieira da Costa, nº 112, Bairro Centro, CEP 88501-050, cidade de Lages, 
Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Presidente, Sr. EVANDRO FRIGO PEREIRA, prefeito do 
município de Urupema, no uso de suas atribuições, por meio da Comissão Especial de Licitações - CEL, designados por 
meio da Resolução 133, de 19 de Abril de 2022, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para 
execução dos serviços necessários à realização das Obras de contenção de encostas e da ponte sobre o Rio Canoas, 
localizada entre os municípios de Bocaina do Sul e Otacílio Costa/SC, nas localidades de Santa Rosa e Fundo do Campo, 
interior dos citados municípios, incluindo além das obras o Projeto Executivo. A execução assim como o projeto 
deverão ser procedidas nos termos e condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus respectivos 
anexos, que compõem o presente edital. Os envelopes de "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA" deverão ser entregues 
no Setor de Licitações, localizado na do referido CONSÓRCIO – Rua Otacílio Vieira da Costa, nº 112, Bairro Centro, 
CEP 88501-050, cidade de Lages, Estado de Santa Catarina. O Credenciamento será feito a partir das 08h30min horas 
do dia 15.06.2022. A abertura da sessão será no mesmo dia às 10h00min, com a observação das medidas de combate 
ao coronavírus (COVID-19), conforme item 5.7 do edital. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
para regime de empreitada por preço integral, em execução indireta, consoante as condições estatuídas neste Edital, 
e será regida pela Lei Federal Complementar 123/2066 e Lei Federal  n.º 8.666/93. Os interessados na aquisição do 
Edital, poderão adquirir gratuitamente, em via digital, junto ao sítio http://www.cisama.sc.gov.br. Impugnações ou 
questionamentos acerca do edital, inclusive os de ordem técnica, serão respondidos pela Comissão Especial de 
Licitações por meio eletrônico por meio do endereço licitacao@cisama.sc.gov.br, ou via protocolo no setor de 
licitações, desde que protocolados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data designada para a abertura da sessão, 
sendo de responsabilidade dos interessados a consulta ao sítio http://www.cisama.sc.gov.br para obter informações 
sobre esta licitação. 
Lages (SC), 19 Abril de 2022. 
EVANDRO FRIGO PEREIRA  
Presidente do CISAMA 

 

 

 

 


