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EDITAL DE LIC. TOMADA DE PREÇOS  5/2018  

 

 O Município de Braço do Trombudo- SC , retifica edital de licitação e designa nova data,  tornando  público 

para conhecimento de todos os interessados que as 08h30min do dia 14/11/2018 estará selecionando a melhor 

proposta para Reforma e Ampliação do espaço utilizado pela antiga Escola  Isolada Águas Sulfurosas, 

no município de Braço do Trombudo SC, conforme edital e anexos. 

 

ONDE SE LÊ: 

2 - OBJETO  

2.1 - A presente licitação tem como objeto a contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de 

empresa  para Reforma e Ampliação da Escola  Isolada Águas Sulfurosas, no município de Braço do 

Trombudo SC, conforme edital e anexos., com o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos 

necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com os 

anexos do presente Edital.  

 

5 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

5.1 – Poderão participar da presente licitação, empresas estabelecidas no país, individualmente cadastradas, 

com ramo de atividade compatível com o objeto, não sendo admitido consórcio e que satisfaçam as 

condições do presente edital. As empresas que manifestarem seu interesse deverão se cadastrar no Município 

de Braço do Trombudo até  as 16(dezesseis) horas do dia 01/11/2018. 

 

ANEXO II 

ITEM Descrição  Valor Máximo 

R$  

01 Reforma e Ampliação da Escola  Isolada Águas Sulfurosas, no município de 

Braço do Trombudo SC, conforme edital e anexos. 

 

113.687,54 

 

ANEXO V 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO 

O objeto do presente contrato consiste na  contratação, sob o regime de empreitada por preço global por item, 

de Reforma e Ampliação da Escola  Isolada Águas Sulfurosas, no município de Braço do Trombudo 

SC, conforme edital e anexos., com o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários à 

completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com os anexos do 

presente Edital. 

 

ANEXO VIII 

Reforma e Ampliação da Escola  Isolada Águas Sulfurosas, no município de Braço do Trombudo SC, 

conforme edital e anexos. 

NOME DA EMPRESA:_________________________________________________________ 

CNPJ:_________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:________________________________________________________________ 

 

ITEM Descrição  Valor Proposta 

R$  

01 Reforma e Ampliação da Escola  Isolada Águas Sulfurosas, no município de 

Braço do Trombudo SC, conforme edital e anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEIA-SE: 

2 - OBJETO  

2.1 - A presente licitação tem como objeto a contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de 

empresa  para  Reforma e Ampliação do espaço utilizado pela antiga Escola  Isolada Águas Sulfurosas, 

no município de Braço do Trombudo SC, conforme edital e anexos., com o fornecimento de mão-de-

obra, materiais e equipamentos necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos 

definidos, em conformidade com os anexos do presente Edital.  

 

5 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

5.1 – Poderão participar da presente licitação, empresas estabelecidas no país, individualmente cadastradas, 

com ramo de atividade compatível com o objeto, não sendo admitido consórcio e que satisfaçam as 

condições do presente edital. As empresas que manifestarem seu interesse deverão se cadastrar no Município 

de Braço do Trombudo até  as 16(dezesseis) horas do dia 09/11/2018. 

 

ANEXO II 

ITEM Descrição  Valor Máximo 

R$  

01 Reforma e Ampliação do espaço utilizado pela antiga Escola  Isolada Águas 

Sulfurosas, no município de Braço do Trombudo SC, conforme edital e 

anexos. 

 

113.687,54 

 

ANEXO V 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO 

O objeto do presente contrato consiste na  contratação, sob o regime de empreitada por preço global por item, 

de Reforma e Ampliação do espaço utilizado pela antiga Escola  Isolada Águas Sulfurosas, no 

município de Braço do Trombudo SC, conforme edital e anexos., com o fornecimento de mão-de-obra, 

materiais e equipamentos necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em 

conformidade com os anexos do presente Edital. 

 

ANEXO VIII 

Reforma e Ampliação do espaço utilizado pela antiga Escola  Isolada Águas Sulfurosas, no município 

de Braço do Trombudo SC, conforme edital e anexos. 

NOME DA EMPRESA:_________________________________________________________ 

CNPJ:_________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:________________________________________________________________ 

 

ITEM Descrição  Valor Proposta 

R$  

01 Reforma e Ampliação do espaço utilizado pela antiga Escola  Isolada Águas 

Sulfurosas, no município de Braço do Trombudo SC, conforme edital e 

anexos. 

 

 

 

Braço do Trombudo, 25 de outubro de 2018. 

 

 

Nildo Melmestet                                                

Prefeito Municipal                                             

 

 

 


