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Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA DE ORLEANS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 80/2013. 

 

 

A PREFEITURA DE ORLEANS com sede na RUA: XV DE NOVEMBRO, 282, 

ORLEANS, SC - CEP 88870000 CONVIDA esta empresa a apresentar cotação para o objeto desta 

LICITAÇÃO do tipo Menor Preço, Por Item, referente ao PROCESSO Nº. 80/2013, de 

conformidade com a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e as condições deste, com vencimento previsto 

para a entrega dos envelopes, contendo os documentos para habilitação e proposta no(a) SALA DE 

LICITAÇÕES, para o dia 20/06/2013, às 14:00 horas, e a abertura do invólucro da documentação de 

habilitação a realizar-se no dia 20/06/2013 às 14:00 horas, no(a) SALA DE LICITAÇÕES. 

 

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E SERVICOS DE 

ENGENHARIA. 

 

 

1 - OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto CONSTRUÇÃO DE 09 CASAS POPULARES 

MEDINDO 36M² E 10 MODULOS SANITARIOS DE 3,60M², CONFORME PROJETO E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXO, de acordo com as especificações constantes na Lista de 

Itens anexa, a este EDITAL. 

 

OBS: O OBJETO DESTA LICITAÇÃO NÃO TEM DEFINIÇÃO PRÉVIA DO 

LOCAL ONDE SERÃO CONSTRUÍDAS. A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME 

FICA CIENTE QUE O LOCAL DE CONSTRUÇÃO PODERÁ SER DE DIFÍCIL ACESSO,  O 

QUE NÃO IMPLICARÁ EM ADITAMENTO DO PREÇO, ESTANDO CIENTES TAMBÉM 

QUE MESMO SENDO EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, DEVERÃO DE IMEDIATO 

INICIAR AS CONSTRUÇÕES, ASSIM QUE FOREM SOLICITADAS PELA SECRETARIA 

DE AÇÃO SOCIAL. 

 

2 - TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

Esta licitação reger-se-á pelo tipo de: Menor Preço/Preço Por Item. 

 

Forma/Regime de Execução: Direta. 

 

 

3 - HABILITAÇÃO 

  

3.1 - A empresa CONVIDADA a participar da presente licitação deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

  

- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

- CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF 

- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO INSS 

- CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS 

FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

- CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL 

- CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA EXPEDIDA PELO 

DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA, OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL, 

EXPEDIDA NO DOMICÍLIO DA PESSOA FÍSICA; 
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- ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, 

DEVIDAMENTE REGISTRADO, EM SE TRATANDO DE SOCIEDADES COMERCIAIS E , NO 

CASO DE SOCIEDADES POR AÇÕES, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE 

SEUS ADMINISTRADORES. 

- CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC 

- CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT). 

- REGISTRO OU INSCRIÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E DA EMPRESA 

NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

- CREA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 5.194/66. 

 

Nas licitações na Modalidade Tomada de Preços a apresentação do Certificado de 

Registro Cadastral da Prefeitura de Orleans é indispensável.  O mesmo deverá ser feito até 03 dias 

antes da abertura da Licitação. 

 

3.2 - Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em 

envelope fechado, constando na parte frontal, as seguintes indicações: 

 

ENVELOPE N°. 01 

DA: (EMPRESA) 

À: PREFEITURA DE ORLEANS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

PROCESSO Nº.: 80/2013- LICITAÇÃO Nº.: 80/2013 

ABERTURA: às 14:00 HORAS DO DIA 20/06/2013. 

ENVELOPE “HABILITAÇÃO” 

 

 

3.3 - Toda a Documentação exigida para Habilitação deverá ser apresentada no Original, 

em fotocópia autenticada por cartório competente ou servidor da administração, ou publicação em 

Órgão da Imprensa Oficial. 

 

3.4 - Os documentos sem validade expressa, considerar-se-á como sendo 180 (cento e 

oitenta) dias da data de sua emissão. 

 

 

4 - PROPOSTAS 

  

4.1 - O licitante deverá apresentar sua proposta da seguinte forma; 

 

4.1.1 - Em papel timbrado; 

  

4.1.2 - Datilografada em língua portuguesa; 

  

4.1.4 - Datada; 

  

4.1.5 - Rubricada em todas as páginas e assinada na última página, constando o nome e o 

cargo da pessoa juridicamente habilitada para assinar; 

  

4.1.6 - Em envelope fechado e identificado, na forma do item 4.5. 

  

4.2 - Na proposta deverão ficar perfeitamente definidos: 

  

4.2.1 - Cronograma-físico-financeiro; 

  

4.2.2 - Prazo de entrega proposto; 

  

4.2.3 - Prazo de validade da proposta, no mínimo de 60 DIAS; 
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4.2.4 - Preços unitários em algarismos e o preço global, em algarismos e por extenso, em 

moeda corrente; com indicação se os preços são fixos ou reajustáveis; 

  

4.2.5 - Declaração de pleno conhecimento do projeto básico, do local de obra e de suas 

especificações, assinado pelo responsável técnico de proponente, inscrito no CREA; 

  

4.2.6 - Relação da equipe técnica e administrativa, discriminando aqueles que ficarão 

vinculados à obra, ficando sua substituição sujeita à aprovação da PREFEITURA DE ORLEANS; 

  

4.2.7 - Declaração das máquinas e equipamentos que ficarão vinculados à obra, não 

podendo os mencionados equipamentos e máquinas serem usados em outro serviço, salvo expressa 

autorização da PREFEITURA DE ORLEANS; 

  

4.2.8 - Declaração de conhecimento e aceitação de que poderão participar da fiscalização 

e controle da execução das obras, a PREFEITURA DE ORLEANS, seu preposto ou representante de 

órgão ou instituição com a qual a PREFEITURA DE ORLEANS se comprometem, por convênio ou 

contrato; 

 

4.2.9 – Declaração informando que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado 

é de   _________%  (______________) por cento. 

  

4.2.10 - O pagamento; 

  

4.2.10.1 - Os preços para pagamento; 

  

4.3.1 - O prazo de início de execução do objeto; 

  

4.3.2 - O prazo de cada etapa de execução do objeto. 

 

4.4 - A documentação e a proposta deverão ser apresentadas em envelopes separados 

fechados e rubricados pelo representante do licitante, com a seguinte identificação externa: 

  

ENVELOPE N°. 02 

DA: (EMPRESA) 

À: PREFEITURA DE ORLEANS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

PROCESSO Nº.: 80/2013 - LICITAÇÃO Nº.: 80/2013 

ABERTURA: às 14:00 HORAS DO DIA 20/06/2013. 

ENVELOPE “PROPOSTA” 

 

 

5 – DA FISCALIZAÇÃO 

  

5.1 - Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados por servidores da 

PREFEITURA DE ORLEANS, devidamente designados para este fim, com autoridade para 

exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e 

fiscalização. 

5.2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a 

substituição dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não-conformes 

com as especificações definidas em projeto (item 1.1 deste Edital), cabendo à licitante 

vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem 

direito à extensão do prazo final de execução dos serviços. 
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5.3 - A licitante vencedora só poderá iniciar a obra após assinatura do respectivo 

Contrato, conforme minuta apresentada. 

5.4 – Compete à fiscalização da obra pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras 

atribuições: 

5.4.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas 

em caderno de especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e 

adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços. 

5.4.2 - Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos 

serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações. 

5.4.3 - Manter organizado e atualizado o Livro Diário de Obra, assinado por técnico da 

licitante vencedora e por servidor designado pela Prefeitura para efetuar a fiscalização, onde a 

referida licitante vencedora registre, em cada visita: 

5.4.3.1 - As atividades desenvolvidas; 

5.4.3.2 - As ocorrências ou observações descritas de forma analítica. 

5.4.4 - Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que 

impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora. 

5.5 - A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades 

contratuais. 

5.6 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do 

Memorial Descritivo e do Projeto Executivo será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o 

parecer definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante 

vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 

5.7 - Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta 

de Contrato. 

 

6 - LOCAL DE INFORMAÇÕES, ELEMENTOS OU  ESCLARECIMENTOS,  

ENTREGA OU EXECUÇÃO DO OBJETO 

  

6.1 - Os interessados poderão obter maiores informações sobre a licitação e adquirir 

o Edital Nº. 80/2013,  na Rua XV de Novembro, nº 282, das Segunda à Sexta, das 08:00 às 12:00 

(Expediente Interno) e das 13:30 às 17:30 horas (Atendimento ao Público), ou pelo fone (048) 

3886.0100. 

 

6.2 - As empresas ou pessoas, interessadas na licitação, deverão visitar e conhecer os 

locais, e as instalações de entrega e/ou execução do seu objeto, antes da licitação. 

 

 

7 - PRAZOS 

 

7.1 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

  

7.2 - Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de 

forma diferente. 

  

7.3 - Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 
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8 - REUNIÃO DE LICITAÇÃO 

  

8.1 - Recomenda-se aos licitantes que estejam no local 15 (quinze) minutos antes do 

horário previsto. 

  

8.2 - Para participar da reunião, os licitantes deverão estar legalmente representados, 

através de procuração pública ou particular, carta de apresentação ou contrato social, conforme o 

caso, juntamente com a cédula de Identidade ou documento equivalente. As credenciais serão 

apresentadas em separado dos envelopes. 

  

8.3 - A reunião de licitação se desenvolverá como segue: 

  

8.3.1 - Abertura da reunião; 

  

8.3.2 - Credenciamento dos licitantes presentes; 

  

8.3.3 - Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos 

licitantes; 

  

8.3.4 - Rubrica de todos os licitantes nos documentos apresentados; 

  

8.3.5 - Apreciação dos documentos; 

  

8.3.6 - Devolução dos envelopes contendo as propostas fechados aos licitantes 

inabilitados, desde que não tenha havido recurso; 

  

8.3.7 - Não tendo sido interposto recurso quanto à habilitação, o que será entendido como 

desistência e constará em ata, serão abertos os envelopes contendo as propostas dos licitantes 

habilitados; 

  

8.3.8 - Interposto recurso, a reunião será suspensa até o julgamento, sendo comunicados 

os licitantes do seu conteúdo e decisão, bem como do reinício dos trabalhos; 

  

8.3.9 - A abertura dos envelopes contendo a documentação e as propostas será realizada 

em ato público com a lavradura de ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela 

Comissão; 

  

8.3.10 - As propostas serão rubricadas pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

  

8.4 - É facultada a Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada à esclarecer ou a complementar o processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar da habilitação ou da proposta. 

  

8.5 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

  

  

9 - JULGAMENTO 

   

9.1 - Serão desclassificadas: 

 

a) As propostas que não atendam as exigências do ato convocatório da licitação; 

 

b) Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta, o  preço   

global  superior  a R$ 242.315,85. 
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9.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará 

obrigatoriamente, por sorteio,  em  ato público, para qual todos os licitantes  serão  convocados,        

vedado  qualquer outro  processo (Parágrafo 2º. do Art. 45,  Lei 8.666/93). 

  

9.3 - A PREFEITURA DE ORLEANS se reserva o direito  de  pedir novos  detalhes em 

conseqüência das propostas apresentadas,  assim  como revogar ou anular a licitação em parte  ou  no  

todo,  ou        transferí-la a seu  critério, sem que por esse  motivo os concorrentes tenham direito a 

qualquer indenização ou  reclamação. 

  

9.4 - A  adjudicação  prevista  neste aviso será feita Preço Global no julgamento das 

propostas,  levando-se   em  conta,  o critério de  Menor Preço. 

 

9.5 - Aprovada a licitação, será  emitida  nota de   fornecimento ou documento 

autorizando a execução dos  serviços, ficando o  fornecedor ou executor  obrigado a cumpri-los de 

acordo com as condições  estabelecidas neste Edital e em sua proposta, podendo a PREFEITURA DE 

ORLEANS exigir,  se assim  achar  conveniente, a celebração do contrato. 

  

  

10 - ASSINATURA DO CONTRATO 

 

10.1 - O licitante vencedor será  convocado para a  assinatura  do CONTRATO, dentro 

do prazo de 05 DIAS, a contar da notificação da Homologação. 

  

10.2 - O prazo de assinatura do contrato  poderá ser  prorrogado uma vez, por igual 

período, se solicitado  pelo  licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 

justificado, aceito pela PREFEITURA DE ORLEANS. 

  

10.3 - Não assinado o contrato no prazo fixado ou na prorrogação, o licitante vencedor 

perderá o direito à contratação,  sofrerá  aplicação de multa igual a 5% (cinco por  cento)  do        

valor da proposta e ficará, temporariamente,  suspensa  de participar de licitação e  impedida  de  

contratar  com  a PREFEITURA DE ORLEANS pelo período de 6 (seis) meses. 

  

10.4 - Se o licitante vencedor não assinar o  contrato  no  prazo estabelecido, a 

PREFEITURA DE ORLEANS poderá  convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para assiná-lo  em igual prazo e nas  mesmas condições propostas pela vencedora, 

mediante atualização dos preços pelo índice  previsto no item 11 deste edital. 

 

10.5 - Não será admitida a subcontratação do objeto desta licitação nem a participação de 

consórcio. 

  

10.6 - Este EDITAL e seus anexos farão parte do  contrato  a  ser celebrado como se nele 

estivessem transcritos. 

 

10.7 - O Contrato terá vigência de ___/___/___ à ___/___/___, podendo ser prorrogado, 

mediante termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes através de declaração por escrito com 

antecedência mínima de 05 dias antes do término do contrato, e de conformidade com o estabelecido 

nas Leis Nº. 8.666/93 e 8.883/94. 

 

10.8 – Após a assinatura do Contrato, a empresa vencedora téra um prazo de 05 

(cinco) dias para apresentar a ART de execução da Obra licitada. 

 

  

11 - DO REAJUSTE   

  

Serão adotados os seguintes critérios de reajuste: SEM REAJUSTE. 
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12 - SANÇÕES 

  

12.1 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 77, 78, 86 e 87 da Lei Federal Nº. 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, a licitante adjudicada que descumprir as condições deste Edital de 

Tomada de Preços, poderá a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes 

penalidades: 

 

12.1.1 - Advertência; 

 

12.1.2 - Multa, na forma prevista na Cláusula respectiva da Minuta de Contrato anexa; 

 

12.1.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

PREFEITURA DE ORLEANS pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 

12.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a PREFEITURA DE 

ORLEANS, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 

12.1.5 - Não serão aplicados, principalmente multa, se comprovadamente, o atraso na 

execução dos serviços, advier de caso fortuito ou de força maior. 

 

  

13 - RECEBIMENTO DO OBJETO 

  

O objeto desta licitação será recebido: 

  

13.1 - Provisoriamente, mediante termo circunstanciado,  assinado pelas partes em até 5 

(cinco) dias após a comunicação escrita do executante. 

  

13.2 - Definitivamente, por servidor  designado  pela  autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de 30 (trinta) dias, período em que será  

verificada a adequação do objeto aos termos contratuais e  verificado se o executante reparou, 

corrigiu, removeu, reconstituiu, às expensas, no total ou em  parte,  o  objeto  do        contrato em que 

se verificaram vícios, defeitos ou  incorreções, resultantes da execução ou dos materiais  empregados. 

  

  

14 - DOS RECURSOS 

  

Dos atos decorrentes deste Edital, praticados pela  PREFEITURA DE ORLEANS, 

caberá: 

  

14.1 - Recurso, no prazo de cinco dias úteis a contar da lavradura da ata ou da intimação 

do ato, nos casos de: 

  

14.1.1 - Habilitação ou inabilitação do licitante; 

  

14.1.2 - Julgamento das propostas; 

  

14.1.3 - Anulação ou renovação da licitante; 

  

14.1.4 - Indeferimento do pedido de inscrição no registro  cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 

  

14.1.5 - Rescisão do contrato pelo não cumprimento de  cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos;  
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14.1.6 - Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

  

14.2 - Representação no prazo de cinco dias úteis da intimação da decisão relacionada 

com o objeto da licitação ou  do  contrato, desde que não caiba recurso hierárquico. 

  

14.3 - Pedido de reconsideração de decisão da PREFEITURA DE ORLEANS, nos casos 

previstos na Lei Nº. 8666 de 21/06/93 e  legislação  pertinente, no prazo de dez dias úteis da 

intimação do ato. 

  

14.4 - A intimação dos atos referidos  no  item  14.1,  sub-itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 

14.1.5, exceto os relativos a advertência e multa de mora, e no item 14.3, ser  feita  mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo, para os  casos dos itens 14.1.1 e 14.1.2, se presentes  os  

prepostos  dos licitantes no ato em que foi adotado a decisão, quando poder  ser feita por comunicação 

direta aos interessados e lavrados em ata. 

  

14.5 - O recurso previsto nos  sub-itens  14.1.1  e  14.1.2  terá efeito suspensivo, podendo 

a autoridade,  justificadamente e presentes razões de interesse público atribuir ao recurso interposto 

eficácia suspensiva aos demais recursos. 

  

14.6 - Interposto o recurso será  comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-

lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

  

14.7 - O recurso será  dirigido a autoridade superior, por  intermédio da que praticou o 

ato recorrido, a qual  poderá  reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias  úteis  ou,        

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,  devidamente  informado, devendo, neste caso, a decisão  ser  

proferida  dentro  do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do  recurso. 

  

14.8 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou 

corre sem que os autos do  processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

  

  

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1 - A PREFEITURA DE ORLEANS reserva-se o direito de transferir ou revogar a 

presente licitação, no todo ou parcialmente, mediante razões de conveniência administrativa e do 

interesse público, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93. 

 

15.2 - No caso de não haver expediente para a data fixada a entrega e abertura dos 

envelopes contendo os documentos de habilitação e/ou proposta realizar-se-á as 13:30 horas do 

primeiro dia útil, após a data anteriormente marcada. 

 

15.3 - OBS.: Não desclassificatória: Deverá constar na proposta o n° da agência e conta e 

banco para os devidos pagamentos. 

 

15.4 - Faz parte integrante deste edital de licitação: 

 

15.4.1 - Lista de Itens do Objeto desta Licitação; 

 

15.4.2 - Minuta de Contrato; 

 

15.4.3 – Projeto Executivo; 

 

15.4.4 – Memorial Descritivo. 
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15.5 - A presente licitação é regida pelas disposições da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho 

de 1993. 

 

 

 

 

ORLEANS, 04 DE JUNHO DE 2013. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

PATRICIA LIBRELATO MASSUCCO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA DE ORLEANS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E  

SERVICOS DE ENGENHARIA Nº. 80/2013 

 

 

A PREFEITURA DE ORLEANS, sito à RUA: XV DE NOVEMBRO, 282, torna público o 

TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, tipo Menor Preço, Preço 

Por Item autorizado no Processo Administrativo Nº. 80/2013, regido pela Lei Federal Nº. 8.666/93, 

e legislação pertinente.   Receberá os envelopes contendo a documentação e a proposta até as 14:00 

do dia 20/06/2013, no(a) SALA DE LICITAÇÕES e abrirá os envelopes às 14:00 do dia 

20/06/2013, no(a) SALA DE LICITAÇÕES em ato público, quando será dado início ao processo 

licitatório. 

 

ORLEANS, 04  de Maio de 2013. 

 

_________________________________________ 

PATRICIA LIBRELATO MASSUCCO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Objeto...: CONSTRUÇÃO DE 09 CASAS POPULARES MEDINDO 36M² E 10 MODULOS 

SANITARIOS DE 3,60M², CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ANEXO. 

 

***Os valores deverão ser cotados por preços unitários*** 

Ite

m 

Descrição Qtde UN Marca Preço 

Unitário 

Valor Item 

1 CONSTRUÇÃO DE 09 CASAS 

POPULARES, MEDINDO 36M², 

COM BANHEIRO E MADEIRA 

TRATADA, CONFORME 

PROJETO E ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS ANEXO. 

09 Un     

2 CONSTRUÇÃO DE MODULOS 

SANITARIOS DE 3,60M², 

CONFORME PROJETO E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ANEXO 

10 Un    

 

Valor Total...: (______________________________________________________________) 

Fornecemos os materiais e/ou serviços solicitados nos preços acima expedificados e concordamos 

com as condições do Edital de Tomada de Preços.  A Proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 

DIAS. O prazo para entrega será de ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 

AÇÃO SOCIAL. 

 

 

________________________________________(Local e Data) 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Proponente

 


