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MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO 

 

 

 

O Município de Pouso Redondo/SC, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra 

aberto conforme Art. 75, da Lei nº14.133/2021, prazo de 03 (três) dias úteis, para obtenção de propostas 

adicionais de eventuais interessados, para prestação de serviços para ortofoto georreferenciada e 

ortorretificada e curvas de níveis . Maiores informações poderão ser solicitadas através do Setor de 

licitações, pelo e-mail licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br ou telefones (47) 35458700, 8719 ou 8721. 

Pouso Redondo, em 16 de março de 2023. 

RAFAEL NEITZKE TAMBOZI 

Prefeito Municipal  

 

MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO 

 

 

 

O Município de Pouso Redondo/SC, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra 

aberto conforme Art. 75, da Lei nº14.133/2021, prazo de 03 (três) dias úteis, para obtenção de propostas 

adicionais de eventuais interessados, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX COM RAMAIS E MANUTENÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS 

DO MUNICIPIO QUANDO NECESSARIO. Maiores informações poderão ser solicitadas através do 

Setor de licitações, pelo e-mail licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br ou telefones (47) 35458700, 8719 ou 

8721. 

Pouso Redondo, em 16 de março de 2023. 

RAFAEL NEITZKE TAMBOZI 

Prefeito Municipal  

 

O Município de Pouso Redondo/SC, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra 

aberto conforme Art. 75, da Lei nº14.133/2021, prazo de 03 (três) dias úteis, para obtenção de propostas 

adicionais de eventuais interessados, para contratação de empresa  especializada para realização de 

serviço de criação de conteúdo e comunicação. Maiores informações poderão ser solicitadas através do 

Setor de licitações, pelo e-mail licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br ou telefones (47) 35458700, 8719 ou 

8721. 

Pouso Redondo, em 16 de março de 2023. 

RAFAEL NEITZKE TAMBOZI 

Prefeito Municipal  

 

 

O Município de Pouso Redondo/SC, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra 

aberto conforme Art. 75, da Lei nº14.133/2021, prazo de 03 (três) dias úteis, para obtenção de propostas 

adicionais de eventuais interessados, para contratação de assistente técnico – corretor de imóveis para 

acompanhar perícia judicial. Maiores informações poderão ser solicitadas através do Setor de licitações, 

pelo e-mail licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br ou telefones (47) 35458700, 8719 ou 8721. 

Pouso Redondo, em 16 de março de 2023. 

RAFAEL NEITZKE TAMBOZI 
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Prefeito Municipal  

 

O Município de Pouso Redondo/SC, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra 

aberto conforme Art. 75, da Lei nº14.133/2021, prazo de 03 (três) dias úteis, para obtenção de propostas 

adicionais de eventuais interessados, para contratação de empresa para fornecimento de 1428 toneladas de 

pedra britada ardósia. Maiores informações poderão ser solicitadas através do Setor de licitações, pelo e-

mail licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br ou telefones (47) 35458700, 8719 ou 8721. 

Pouso Redondo, em 16 de março de 2023. 

RAFAEL NEITZKE TAMBOZI 

Prefeito Municipal  
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