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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL, leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com a Lei nº 
10.520/2002, a Lei Complementar n.º 12/2006, o Decreto nº 3.555/2000,, Decreto Municipal nº 3.310/2020, que regulamentam 
a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico , bem como, a Lei 8.666/93, e suas modificações, que realizará o procedimento 
licitatório abaixo:
LICITAÇÃO Nº 030-2020 – Pregão Presencial – Tipo Menor Preço por Item 
OBJETO: a aquisição de equipamentos de informática para o 2° Pelotão de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina
Data e horário para início da entrega das propostas:
Data e horário: 08 de abril de 2020 às 8hrs.
Data e horário limite para entrega das propostas: Dia 23 de abril de 2020 às 8:30 hrs.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Data/Hora: 23 de abril de 2020 às 9 horas
O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de São Francisco 
do Sul, sito à Praça Dr. Getulio Vargas, 01 – Centro, no horário das 08:00h às 14:00h ou nos sites: www.saofranciscodosul.
sc.gov.br, https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site; www.comprasgovernamentais.gov.br –UASG 988319

São Francisco do Sul, 06 de abril de 2020.
Maria José Costa  

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL, leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, 
a Lei Complementar n.º 12/2006, o Decreto nº 3.555/2000,, Decreto Municipal nº 3.310/2020, que regulamentam a licitação na modalidade 
de Pregão Eletrônico , bem como, a Lei 8.666/93, e suas modificações, que realizará o procedimento licitatório abaixo:
LICITAÇÃO Nº 032-2020 – Pregão Presencial – Tipo Menor Preço por Item 
OBJETO: aquisição de 03 veículos SUV ﴾veículo utilitário esportivo﴿, com capacidade para 5 ﴾ cinco﴿ lugares e características, 
condições e acessórios contidos neste termo de referência
Data e horário para início da entrega das propostas:
Data e horário: 09 de abril de 2020 às 8hrs.
Data e horário limite para entrega das propostas: Dia 24 de abril de 2020 às 8:30 hrs.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Data/Hora: 24 de abril de 2020 às 9 horas
O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de São Francisco 
do Sul, sito à Praça Dr. Getulio Vargas, 01 – Centro, no horário das 08:00h às 14:00h ou nos sites: www.saofranciscodosul.
sc.gov.br, https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site; www.comprasgovernamentais.gov.br –UASG 988319

São Francisco do Sul, 06 de abril de 2020.
Maria José Costa  

Secretaria Municipal de Administração

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020

Comunicamos a continuidade do processo licitatório na modalidade Concorrência, do tipo menor 
preço por lote, expedido pelo Município de Tubarão/SC, cujo objetivo é 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 11/05/2020.
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, 07 de abril de 2020
Joares Carlos Ponticelli

Prefeito

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020

Comunicamos a continuidade do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, expedido pelo Município de Tubarão/SC, cujo objetivo é o REGISTRO DE PREÇOS 
para eventual prestação de serviços de publicação legal e de atos oficiais em âmbito estadual, 
nos termos do art. 21, III, da lei 8.666/93.
Início da Sessão Pública do pregão presencial: 14:00 do dia 23/04/2020.
O edital em inteiro teor está à disposição no endereço acima mencionado, no horário de expediente, das 
13 às 19 horas, ou pelo site www.tubarao.sc.gov.br.

Tubarão/SC, 07 de abril de 2020
Joares Carlos Ponticelli

Prefeito

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

Comunicamos a continuidade do processo licitatório na modalidade Tomada de Preços, do tipo 
menor preço por lote, expedido pelo Município de Tubarão/SC, cujo objetivo é 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 27/04/2020.
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, 07 de abril de 2020
Joares Carlos Ponticelli

Prefeito

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020

Comunicamos a continuidade do processo licitatório na modalidade Tomada de Preços, 
do tipo menor preço global, expedido pelo Município de Tubarão/SC, cujo objetivo é a 
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de revitalização da 
rotatória (rótula) da Avenida Marcolino Martins Cabral, situada defronte a rua de acesso do 
Hospital Socimed, localizadas no município de Tubarão/SC.
Início da Sessão Pública da Tomada de Preços: 17:00 do dia 27/04/2020.
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, 07 de abril de 2020
Joares Carlos Ponticelli

Prefeito

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020

Comunicamos a continuidade do processo licitatório na modalidade Tomada de Preços, tipo menor 
global, expedido pelo Município de Tubarão/SC, cujo objetivo é a contratação de empresa especializada 
para execução dos serviços de pavimentação em concreto rígido, drenagem pluvial e sinalização viária 
da Rua Manoel Antônio Mateus, localizada no Bairro Sombrio, município de Tubarão/SC.
Início da Sessão Pública da Tomada de Preços: 14:00 do dia 28/04/2020.
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, 07 de abril de 2020
Joares Carlos Ponticelli

Prefeito
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