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TERMO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº01/2020  
 

O Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, situado à Rua Porto União, nº968, 
centro, inscrito no CNPJ sob n° 82.804.212/0001-96, representado, neste ato, pelo seu Prefeito 
Municipal Sr. Leonir Antônio Hentges, torna público que realizará COTAÇÃO ELETRÔNICA DE 
PREÇOS, consoante condições estabelecidas neste ato convocatório e seus anexos. 
 

OBJETO: 
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS P/ EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA 

DO PRÉ-ESCOLAR DANIELA DE LINHA MAIDANA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO E PROJETO 

ARQUITETÔNICO. 
 

TOTAL: R$ 32.281,13 (Trinta e dois mil duzentos e oitenta e um reais). 
 

FORMA DE CONTRATAÇÃO:   
 

Será adotada a modalidade dispensa de licitação com base no inciso I do art. 24 da Lei 8.666/93: 
 
 “Art. 24.  É dispensável a licitação: 
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na 
alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra 
ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente; ”  
 
Será adotado o critério de julgamento do “menor preço global”, sendo declarada vencedora do 
certame a proposta que ofertar o menor preço para o objeto desta cotação. 
 

CREDENCIAMENTO  

 
Para participar da Cotação Eletrônica de Preços, o fornecedor deverá estar credenciado junto ao 
Portal de Compras Públicas: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

PROPOSTAS 
 

As propostas deverão ser enviadas, obrigatoriamente, por meio do sistema eletrônico Portal de 
Compras Públicas. 
 
Local para envio: https://www.portaldecompraspublicas.com.br 
 
Prazo limite para envio das propostas: às 14h do dia 23 de setembro de 2020 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações 
necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no Setor de Compras e 
Licitações do Município de Águas de Chapecó no endereço citado no preâmbulo deste Edital, ou 
através do telefone (49) 3339-0855, de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 11:30 horas e das 
13:00 às 17:00 horas. 
 

Águas de Chapecó, SC, 14 de setembro de 2020. 
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