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I ERRATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 22/2022-PMS 

 

PROCESSO Nº. 95/2022-PMS 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

  O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata 

de item, referente ao Edital Tomada de Preços nº. 22/2022-PMS, visando à contratação de empresa especializada para 

execução  (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, 

drenagem, terraplanagem, serviços complementares e sinalização viária da pavimentação em piso intertravado da 

Rua Frederico Zils – Est. OPP a Est. 08 + 13,60m, com extensão de 173,60m e área de 1.475,70m², no Município de 

Schroeder/SC, de acordo com projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, com Recurso 

de Transferência Especial Governo do Estado Processo SCC 00003631/2022, Portaria SEF nº 254/2022-

27/06/2022, que fazem parte integrante deste Instrumento o convocatório, ficando assim determinado: 

 

Leiam-se:  

II – DO OBJETO:  

2.1. Este edital tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução  (com fornecimento de mão de 

obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços 

complementares e sinalização viária da pavimentação em piso intertravado da Rua Frederico Zils – Est. OPP a Est. 

08 + 13,60m, com extensão de 173,60m e área de 1.475,70m², no Município de Schroeder/SC, de acordo com projeto, 

memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, com Recurso de Transferência Especial Governo 

do Estado Processo SCC 00003631/2022, Portaria SEF nº 254/2022-27/06/2022, que fazem parte integrante deste 

Instrumento o convocatório. 

 

XIII – EXECUÇÃO DO OBJETO:  

13.1. O prazo de início das obras e dos serviços será a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço, e sua 

conclusão deverá ocorrer em até 03 (três) meses, para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e 

sinalização viária da pavimentação em piso intertravado da Rua Frederico Zils – Est. OPP a Est. 08 + 13,60m, com 

extensão de 173,60m e área de 1.475,70m², no Município de Schroeder/SC, de acordo com projeto, memorial 

descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, com Recurso de Transferência Especial Governo do Estado 

Processo SCC 00003631/2022, Portaria SEF nº 254/2022-27/06/2022, devendo ser expedida nota fiscal. 

 

ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 

 TOMADA DE PREÇO Nº. 22/2022 – PMS 

Contrato nº. xx/2022 – PMS  

Processo nº. 95/2022-PMS  

Tomada de Preço nº. 22/2022-PMS  

 

Termo de contrato que entre si celebram o Município de Schroeder (SC), e a empresa ___________, tendo por objeto a 

contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos 

necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e sinalização viária da 

pavimentação em piso intertravado da Rua Frederico Zils – Est. OPP a Est. 08 + 13,60m, com extensão de 

173,60m e área de 1.475,70m², no Município de Schroeder/SC, de acordo com projeto, memorial descritivo, planilha 

de quantitativos e demais anexos, com Recurso de Transferência Especial Governo do Estado Processo SCC 

00003631/2022, Portaria SEF nº 254/2022-27/06/2022. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO, E DESCRIÇÃO: 1.1.O objeto do presente contrato 

consiste na contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e 

sinalização viária da pavimentação em piso intertravado da Rua Frederico Zils – Est. OPP a Est. 08 + 13,60m, com 

extensão de 173,60m e área de 1.475,70m², no Município de Schroeder/SC, de acordo com projeto, memorial 

descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, com Recurso de Transferência Especial Governo do Estado 

Processo SCC 00003631/2022, Portaria SEF nº 254/2022-27/06/2022, conforme consta na proposta vencedora que 

faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA E DO LOCAL: 2.1. O prazo de início das obras e dos 

serviços será a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço, e sua conclusão deverá ocorrer em até 03 (três) 



meses, para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços 

preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e sinalização viária da pavimentação em piso 

intertravado da Rua Frederico Zils – Est. OPP a Est. 08 + 13,60m, com extensão de 173,60m e área de 1.475,70m², 

no Município de Schroeder/SC, de acordo com projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais 

anexos, com Recurso de Transferência Especial Governo do Estado Processo SCC 00003631/2022, Portaria SEF 

nº 254/2022-27/06/2022, devendo ser expedida nota fiscal. 

 

ANEXO IX 

TOMADA DE PREÇO Nº. 22/2022- PMS 

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA 

Declaramos que o(a) senhor(a) ............................................................................................... ........., portador(a) da cédula 

de identidade nº. ................................... representante da empresa 

....................................................................................................................................................................., inscrita no 

CNPJ sob o nº. ................................................, com sede no ................................................ .... 

................................................................................................................, em ............................................., telefone 

............................, fax ............................, compareceu na data abaixo indicada e realizou vistoria nos locais para 

execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, 

drenagem, terraplanagem, serviços complementares e sinalização viária da pavimentação em piso intertravado da 

Rua Frederico Zils – Est. OPP a Est. 08 + 13,60m, com extensão de 173,60m e área de 1.475,70m², no Município de 

Schroeder/SC, de acordo com projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, com Recurso 

de Transferência Especial Governo do Estado Processo SCC 00003631/2022, Portaria SEF nº 254/2022-

27/06/2022. 

 

 

Ficam ratificadas as demais disposições e anexos do Edital Tomada de Preço nº. 22/2022-PMS. 

 

 

Schroeder, 29 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Felipe Voigt 

Prefeito Municipal 

 


