
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL – SC
CONCORRÊNCIA N° 02/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2022

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  Thyago  Ferreira  Melo,  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 Bento Francisco Silvy 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 sua Presidente, Vereadora Ires Schmitz Weber,  através da Comissão Permanente de
Licitação da Câmara Municipal de Rio do Sul, designada pela Portaria nº 1.462, de 01 de fevereiro de 2022, com a
colaboração da Comissão Especial de Licitação, designada pela designada pela Resolução nº 1.164, de 24 de janeiro
de 2022, tornam público que farão realizar no Plenário da CÂMARA, localizada na Praça 25 de Julho, nº 01, 2º andar,
Centro,  no dia  21 de dezembro  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:  Instalação  Elétrica  do  Edifício  Entidades  que
compreende: INSTALAÇÃO INTERNA: Instalação dos circuitos elétricos, cabeamento para ligação dos pontos
de consumo, tomadas e iluminação,  INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PAISAGISMO (EXTERNA); Instalação dos
circuitos elétricos, Luminárias, refletores, postes, caixas de passagem, dutos e cabeamento , 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 no
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, 17 de novembro de 2022

THYAGO FERREIRA MELO
Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul

LUIS FERNANDO SCHWEDER
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 6º, parágrafo único, e art. 20, §2º, da Lei Orgânica de
Municipal de Rio do sul, com a Resolução nº 1050/2019, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
Brasil). Para verificar a autenticidade e integridade do documento, consulte o site https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.4/ 
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