PUBLICAÇÃO LEGAL DIGITAL

13 DE MARÇO DE 2020

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020
O Município de Tubarão/SC, situado à Rua Felipe Schmidt, nº 108, Centro, informa que se encontra
aberta licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço por lote, visando a contratação
de empresa(s) para construção de cabeceiras de pedra granítica em ponte na Estrada Geral Sertão
dos Corrêas (Lote 1) e cabeceiras de pedra granítica em ponte na Estrada Geral de Areado (Lote 2),
localizadas no município de Tubarão/SC.
Início da Sessão Pública da Tomada de Preços: 14:00 do dia 01/04/2020.
O edital está disponível no endereço acima mencionado, no horário de expediente, das 13:00 às 19:00
horas, ou pelo site www.tubarao.sc.gov.br.
Tubarão/SC, 12 de março de 2020.
Joares Carlos Ponticelli
Prefeito

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020
O Município de Tubarão/SC, situado à Rua Felipe Schmidt, nº 108, Centro, informa que se encontra
aberta licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, visando a contratação
de empresa especializada nos serviços de organização, planejamento e realização de concurso público,
com a elaboração, impressão e aplicação de provas, para o provimento de cargos efetivos, de nível
fundamental, nível médio/técnico e de nível superior, do quadro de pessoal do Município de Tubarão,
Fundações e Autarquias Municipais.
Início da Sessão Pública da Tomada de Preços: 14:00 do dia 31/03/2020.
O edital está disponível no endereço acima mencionado, no horário de expediente, das 13:00 às 19:00
horas, ou pelo site www.tubarao.sc.gov.br.
Tubarão/SC, 12 de março de 2020.
Joares Carlos Ponticelli
Prefeito

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
O Município de Tubarão/SC, situado à Rua Felipe Schmidt, nº 108, Centro, informa que se encontra
aberta licitação na modalidade Concorrência, do tipo menor preço por lote, objetivando o REGISTRO
DE PREÇOS para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para efetivação de serviços de
execução de pavimentação asfáltica, fresagem, reperfilagem, requadramento de buracos, recuperação
de pavimentos asfálticos, ondulações transversais e faixa elevada para travessia de pedestres,
atendendo as demandas advindas do Município de Tubarão.
Data da Sessão Pública de abertura: 14:00 do dia 15/04/2020.
O edital em inteiro teor está à disposição no endereço acima mencionado, no horário de expediente, das
13:00 às 19 horas, ou pelo site www.tubarao.sc.gov.br.
Tubarão/SC, 12 de março de 2020.
Joares Carlos Ponticelli
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC
MODALIDADE: Edital Pregão Eletrônico Nº. 42/PMF/2020. OBJETIVO: A presente licitação tem
por objetivo a aquisição de uma máquina retroescavadeira a ser empregada como auxiliar na
agricultura do Município de Forquilhinha/SC, conforme Proposta nº. 030959/2019, Convênio nº.
890116/2019, celebrado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. DATA DE
ABERTURA: Dia 30 de março de 2020 às 14:00 horas. EDITAL: O Edital encontra-se a disposição
dos interessados, nos endereços eletrônicos: http://bllcompras.org.br e www.forquilhinha.sc.gov.
br onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos. As propostas deverão ser
entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no sitio http://bllcompras.org.br até as 13:45
horas do dia 30/03/2020. A sessão pública será realizada neste mesmo endereço eletrônico.
Forquilhinha, 12 de março de 2020. ERIKA DE LUCA TISCOSKI BACK - Pregoeira
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