
Quinta-feira, 23 de junho de 2022 às 08:25, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3989819: PE 0058/2022

ENTIDADE
Prefeitura municipal de Capinzal

MUNICÍPIO
Capinzal

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:3989819

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:3989819


AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Processo Licitatório Nº 0099/2022 
Pregão Presencial Nº 0058/2022 

 
 
O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n. 
82.939.406/0001-07, com sede Administrativa provisória “Centro Social São Francisco”, situado na Rua Dr. 
Wilson Bordin, nº 11, Centro, CEP 89.665-000, no Município de Capinzal, Estado de Santa Catarina, por 
meio de seu Secretário de Infraestrutura Sr. PAULO RODRIGO RIBEIRO TORNA PÚBLICO para 
conhecimento de todos os interessados que, conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decretos Municipais nº 012/2014 e 013/2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, suas respectivas alterações e demais legislações aplicáveis, fará realizar licitação 
pública, modalidade PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL, para possível Contratação de serviços de mão 
de obra e de caminhão guindaste (muck), com cesto de inspeção para auxílio na demolição e 
limpeza, de uma casa de alvenaria, localizada na Rua Armindo Hanel, em Capinzal/SC, conforme 
relatórios de constatação emitidos pela Defesa Civil. Com Recursos Próprios, do tipo MENOR PREÇO 
ITEM, observadas as condições estabelecidas 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 no endereço supracitado, 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.  
 
1.2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
1.2.1. Eventuais pedidos de esclarecimentos relacionados ao presente Edital, poderão ser obtidos junto à 
Diretoria de Licitações do Município de Capinzal ou por intermédio do e-mail da Pregoeira Daiane Toscan 
Helt: daianetoscan@capinzal.sc.gov.br, em até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para entrega dos 
envelopes. Já quanto ao fornecimento do objeto, eventuais pedidos de esclarecimentos poderão ser obtidos 
junto a Secretaria Competente. 
 
1.3. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
1.3.1. O recebimento dos Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO e 02 – PROPOSTA, contendo, 
respectivamente, a proposta dos interessados e a documentação de habilitação, dar-se-á até às 
07h55min do dia 07 de julho de 2022, mediante protocolo junto ao Setor de Protocolo Geral deste 
Município, situadao no endereço supracitado. 

 
1.4. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
1.4.1. O início da abertura dos Envelopes 01 – PROPOSTA e 02 –DOCUMENTAÇÃO dar-se-á às 
08h00min do dia 07 de julho de 2022, na Sala de Licitações do Município de Capinzal, situada no 
endereço supracitado. 

 
O presente Edital de Licitação é assegurado pela regularidade, de acordo com o Parecer da Assessoria 
Jurídica deste Município N° 209/2022 emitido no dia 21/06/2022. 
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