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Publicação Legal Digital
A empresa KIMURA Utilidade Doméstica Eireli inscrita no CNPJ 10.190.046/000174 e IE 255.666.322, comunica que foram extraviadas três impressoras de Emissão
de Cupom Fiscal, Tipo ECF-IF, Marca Daruma Automação, Modelo FS600, Versão
01.05.00, CAIXA 1 Nº Fabricação DR0208BR000000144815 Nº Credenciamento
251008400015610, CAIXA 2 Nº Fabricação DR0208BR000000144586 Nº Credenciamento 251008400015460, CAIXA 3 Nº Fabricação DR0208BR000000144774 Nº Credenciamento 251008400015570
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ 83 779 462/0001-86
Rua Bahia, 1530 • Blumenau • SC • CEP 89031-001
Fone (47) 3331 8400 www.samae.com.br

Concorrência 03-2207/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização dos serviços, de maneira continuada
de: a) serviço de reparo em piso cimentado em passeios públicos; b) execução de revestimento de
calçadas com ladrilho hidráulico e pedras; c) execução de revestimento de calçadas com cerâmica
e argamassa de assentamento; d) assentamento de meio-fio (12x30) pré-fabricado de concreto,
com fornecimento de material; e) fechamento em muros e/ou paredes de alvenaria de blocos/tijolos
cerâmicos; f) demolição manual de passeio de 06 cm de espessura; g) demolição manual de concreto
armado; h) execução de concreto para ancoragem em redes de distribuição; i) execução de reparo
caixa coletora de água pluvial (boca de lobo) simples com assentamento de grelha de concreto – areia
e brita comercial – com fornecimento de materiais, com fornecimento de equipamentos; j) execução
de acessibilidade em passeio com piso podotátil guia/alerta intertravado, na cor vermelho de (20x20
ou 10x20), espessura de 6 cm; k) execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular
na cor natural de 20x10, espessura de 6cm, com fornecimento do piso intertravado; l) execução de
passeio em piso intertravado, com bloco retangular na cor natural de 20x10, espessura de 6cm, sem
fornecimento do piso intertravado; m) execução de reparo em drenagens pluviais; n) execução de
reparo em esgoto; o) execução de calçada de concreto armado, com espessura de h=8 e armadura
CA-60 4,2mm. ENTREGA ENVELOPES: até o dia 17 de fevereiro de 2021, às 08h:30m. ABERTURA
ENVELOPES: dia 17 de fevereiro de 2021, às 09:00h. EDITAL COMPLETO: sem custas site oficial
do município (www.blumenau.sc.gov.br); e-mail, karlakaestner@samae.com.br - Contato (47) 33318422 ou marcelofileti@samae.com.br. - Contato (47) 3331-8421 OBS: A EMPRESA QUE OBTER O
EDITAL DIRETAMENTE PELO SITE, SERÁ RESPONSÁVEL PELA CONSULTA DE EVENTUAIS
ALTERAÇÕES/INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESTA LICITAÇÃO. BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93
e suas alterações e legislação complementar.
Blumenau (SC), 12/01/2021
Michael Schneider
Diretor Presidente
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ERRATA Tomada de Preços 02-2202/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de Investigação Ambiental Detalhada
na área do antigo aterro controlado de Blumenau/SC, localizado à Rua Engenheiro Udo Deeke, nº 430,
nos fundos do Terminal Urbano do Aterro.
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, com sede na Rua Bahia, 1530, torna
público que foram feitas alterações nos itens de Qualificação Técnica do Edital. Desta forma, altera-se
a data de abertura para: ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de habilitação e
proposta DIA - 02/02/2021 às 08:30 horas. ABERTURA: 02/02/2021 às 09:00 horas. As empresas
que não possuem CRC deverão apresentar documentação exigida para cadastramento, na Diretoria
de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Administração, até o 3º dia anterior a data de
abertura dos envelopes, ou seja, dia 28/01/2021. EDITAL COMPLETO: sem custas no site oficial
do município: http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia – Consulta Licitações ou solicitar via
e-mail Karlakaestner@samae.com.br Contato (47) 3331-8422 – OBS: A EMPRESA QUE OBTER O
EDITAL DIRETAMENTE PELO SITE, SERÁ RESPONSÁVEL PELA CONSULTA DE EVENTUAIS
ALTERAÇÕES/INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESTA LICITAÇÃO. BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93
e suas alterações e legislação complementar.
Blumenau (SC), 13/01/2021.
Michael Schneider
Diretor Presidente
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