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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARVOREDO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2022 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022 

 
 
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal do Município de Arvoredo, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados 
que será realizada licitação na modalidade de Pregão Presencial, tendo por objeto a 

seleção de proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para prestação 
de serviços de transporte escolar. A presente licitação será regida pela Lei federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, 
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, especialmente o Decreto 
Municipal nº 439, de 06 de março de 2007. A sessão de processamento do Pregão de 
forma presencial será realizada à Rua do Comércio, nº 183, na sala da Gerencia de 
Administração e Gestão, com o protocolo dos envelopes da documentação e proposta 
preço e credenciamento dos licitantes presentes até as 08h30min do dia 17 de agosto de 
2022. Na mesma data, e horário, ocorrerá a abertura dos envelopes da habilitação e 
propostas em caso de ausência de recursos na fase de habilitação. Cópias na integra do 
presente Edital e esclarecimentos poderão ser obtidas junto a Comissão de Licitações de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, ou pelo fone 
(49) 3356 3000 na Gerência Municipal de Administração e Gestão, e no site 
www.arvoredo.sc.gov.br.   
 
Arvoredo, 05 de agosto de 2022. 
 

Neuri Meneguzzi 
Prefeito Municipal. 
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