
 
 
 
                

                                ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS 

 

 

RESUMO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 – PMRA 
 

O Prefeito Municipal de Rio das Antas, comunica a quem possa interessar que realizar-se-á 
Processo Licitatório nº 0041/2019 - PMRA na modalidade TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA nº 0001/2019 - PMRA, tendo como Objeto:  
 
Tomada de preços para contratação de empresa para execução de obra por empreitada global 
de construção de um Centro de Educação Infantil (CEI) com área total de 498,00 m² a ser 
executada no Bairro Novo Horizonte, rua das Rosas, o município de Rio das Antas. A obra 
deverá ser executada rigorosamente conforme Projetos, Memorial descritivo e Planilha 
Orçamentária e demais condições estabelecidas no edital. 
 
 

O Credenciamento e a entrega dos envelopes da Documentação de habilitação e a 
Proposta de Preço será no departamento de Licitações do Município, até dia 24/09/2019, 

respeitando os seguintes horários: Até as 09:00 horas protocolo e entrega dos envelopes, com 
início da sessão as 09h15min. do mesmo dia.   
 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações, lei complementar 123/06 e demais legislação vigente para o 

objeto.  
 
O critério de Avaliação será o MENOR PREÇO GLOBAL.  

 
RETIRADA DO EDITAL: No site do Município ou no Setor de Licitações.  Em caso de interesse em 

participar da presente licitação, favor enviar recibo de retirada do edital preenchido para o e-mail: 
licita@riodasantas.sc.gov.br.  
 
Demais informações poderão ser obtidas no departamento de Licitações do Município de Rio das 
Antas/SC, sito à Rua do Comércio, 780, CEP: 89.550-000 ou pelo fone 0xx49 3564-0125, Ramal 22.  
 

Rio das Antas (SC), 04 de Setembro de 2019.  
 
 
 

Ronaldo Domingos Loss 
Prefeito Municipal 
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