PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO - RO
Lei de Criação n.º 367 de 13/02/1992
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Av. Paraíso nº 2.601 – Setor 01 – Vale do Paraíso/RO – CEP: 76.923-000

CONVOÇÃO PARA AS EMPRESAS HABILITADAS NA TOMADA DE PREÇO Nº
05/CPL/2018 PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA PROPOSTA DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE VALE DO PARAISO/RO, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL,
instituída pelo Decreto Municipal nº: 4.949 de 08 de maio de 2017 torna pública para conhecimento dos
interessados, e convoca as empresas participantes HABILITADAS na TOMADA DE PREÇO nº
05/CPL/2018, referente ao Processo Administrativo nº 1-364/SEMAPEM/2018, para correção e
apresentação de nova proposta escoimadas dos vícios apontado no parecer técnico engenheiro dentro
do prazo de 08 (oito) dias, cujo objeto é a Contratação de empresa para realização da obra de Infraestrutura
no Parque de Exposição: Serviços Preliminares (placa de Obra, Depósito e locação); movimento de terra
(escavação e reaterro); Infraestrutura (formas, aço CA-60, aço CA-50, concreto fck=25mpa, lançamento,
impermeabilização e alvenaria de embasamento) superestrutura (forma, aço CA-60, aço CA-50, concreto fck
25mpa e lançamento); Alvenaria ( alvenaria em tijolo cerâmico furado); Revestimentos de paredes ( chapisco
e massa única); Pintura (emassamento látex em paredes, pintura acrílica e pintura óleo); Revestimento de
piso (aterro, lastro de concreto, revestimento cerâmico e pintura acrílica); Instalações elétricas (escavação e
reaterro, iluminação, condutores, proteção de equipamento, eletrodutos e tubos, quadros e alimentação);
Diversos (limpeza final da obra e guarda-corpo)., conforme Projeto básico, Plano de Trabalho, Orçamento
descritivo, projeto, Planilhas orçamentárias, cronograma fisco financeiro, memória de calculo e composição dos
custos anexos.
Da Legalidade: Art. 48, § 3º Lei Federal 8.666/93.
Obs.: Não será permitida a alteração do valor final das propostas pelas licitantes habilitadas, apenas as
correções apontadas no parecer técnico, permanecendo inalterado o valor final já ofertado nas referidas
propostas e a classificação do certame.
Local/Informações Complementares: na sala da CPL - Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Vale do
Paraíso - RO, sito à Av. Paraíso, 2601, Setor 01/de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de
expediente das 07h00min às 13h00min horas. Para maiores informações através do telefone (69) 3464-1462
ou 3464-1005 ou e-mail: cpl.net@outlook.com.

Vale do Paraíso – RO, 20 de junho de 2018.
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