
 
     
     
                

                                   ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                   MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS 

                

 
RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2021 – PMRA 

                                              

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

que realizar-se-á Processo Licitatório nº 0104/2021 - PMRA na modalidade 

de PREGÃO PRESENCIAL nº 0029/2021–PMRA, tendo como Objeto:  Contratação 

de empresa(s) especializada(s) em softwares nativos de plataforma web 

para fornecimento de sistemas de gestão pública integrados, no modo de 

licenças de uso, sem limite de usuários, nas áreas de Saúde e 

Administração Geral. Inclui ainda serviços complementares necessários ao 

funcionamento de tais sistemas, como migração de dados, implantação, 

parametrizações e configurações, treinamento de usuários, suporte 

técnico, manutenção corretiva, legal e evolutiva, bem como hospedagem de 

cada solução em data center e todas as demais condições constantes deste 

Termo de Referência.  

 

O CREDENCIAMENTO E ENTREGA DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO será no setor de 

Licitações do Município, situado na Rua do Comércio, 780, Rio das 

Antas/SC, no dia 14/01/2022, respeitando os seguintes horários: Até as 

09:00 horas Credenciamento e entrega dos envelopes das Propostas de 

Preços e Documentação de Habilitação, com início da sessão às 09h30min do 

mesmo dia. 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 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. 

 

BASE LEGAL: Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decretos Municipais 

nºs 32/2007, 13/2012, 44/2021 e 118/2021. 

 

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

de expediente, ou pelo email licita@riodasantas.sc.gov.br ou Telefone 

(49) 3564-0125, Ramal 202.    

 

Obs.: Para participação no presente processo será obrigatório a 

utilização de EPI (Máscara).  

 

Rio das Antas (SC), 28 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

João Carlos Munaretto 

Prefeito Municipal 
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