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RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO Nº 0022/2020/PMRA - ELETRÔNICO 

 

O Prefeito Municipal de Rio das Antas, comunica a quem possa 

interessar que realizar-se-á Processo Licitatório nº 0035/2020-

PMRA na modalidade de PREGÃO nº 0022/2020/PMRA - ELETRÔNICO. 

A abertura/julgamento do presente processo será no dia 18/12/2020 

as 09:00 horas, através do Sistema de Pregão na Forma Eletrônica. 

Modo de disputa: ABERTO. Tendo como Objeto: contratação de pessoa 

jurídica para execução de cercamento do CEI Novo Horizonte, 

incluindo material e mão de obra de 151,73 m cerca em gradil de 

aço galvanizado com pintura eletrostática, de 2 metros de altura, 

viga de concreto para fixação, 2 portões de correr de 4 metros de 

largura e um portão de giro de 1 metro de largura. A empresa 

deverá executar viga de concreto, incluindo sua escavação e 

execução de formas, ao longo de todo o cercamento com 10 cm de 

largura por 20 cm de altura. As vigas deverão possuir armadura 

longitudinal composta de quatro barras de aço CA-50 de Ø10 mm 

(3/8”), com estribos de aço CA-60 Ø 4,2 mm, espaçados em 20 cm. O 

cercamento será feito e gradil galvanizado com pintura 

eletrostática, em cor a ser definida pela fiscalização, com malha 

de 5x20 cm, e altura de 2,00 m, conforme figura 1. A fixação será 

feita por postes galvanizados, também com pintura eletrostática, 

ancorados na viga de concreto. A fixação deve ser executada de 

forma a garantir total segurança e que impeça o tombamento da 

cerca. Serão executados, também, dois portões de acesso para 

veículos, de correr, de 4,00 metros cada um, um na frente e outro 

atrás da edificação, e um portão para pedestres, de porta de giro, 

de largura de 1,00 m, no mesmo material do cercamento. 

 

TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Unitário (por item). 

 

RETIRADA DO EDITAL:  O Pregão, na forma Eletrônica será realizado 

em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases 

através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da 

Bolsa de Licitações e Leilões, (www.bll.org.br). 

 

BASE LEGAL: Lei 10.024/19, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decretos 

Municipais nºs 32/2007 e 13/2012. 

 

DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de licitações, de Segunda a Sexta, em 

horário de expediente, ou pelo e-mail licita@riodasantas.sc.gov.br 

ou Telefone (49) 3564-0125, Ramal 202.    

 

Rio das Antas (SC), 03 de Dezembro de 2020.  

 

 

 

Ronaldo Domingos Loss 

Prefeito Municipal 
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