SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA DA CIDADE - SMZC
EDITAL ESTIMATIVA/PESQUISA DE PREÇO 05/2021/SMZC
A Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade – SMZC, considerando os princípios que regem o processo licitatório, consignado no art.
37, caput, da Constituição Federal de 1988, em especial o da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, e para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade – SMZC, convida a todos os prestadores de serviços - Pessoa Jurídica (PJ)
do ramo do objeto abaixo, para apresentarem COTAÇÕES DE PREÇOS, visando a elaboração de estimativa de preços (menor preço)
para Dispensa de Licitação Emergencial, com base no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, e com fulcro no Decreto Municipal nº
1.127/2014, considerando o disposto nas Leis Federais nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e Decreto Federal nº 10.024 de 20 de
setembro de 2019, e de acordo com as condições e especificações do Termo de Referência, nos autos do processo administrativo.

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 05/2021/SMZC
Prezados Senhores,
Solicitamos a V. Sª., o orçamento discriminado abaixo, para contratação de empresa especializada na execução de serviços de roço
mecanizado por posto de serviços, nos 1º e 2º distritos, na cidade de Rio Branco-AC, para atender as demandas da Secretaria Municipal
de Zeladoria da Cidade – SMZC.
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Responsável pelo preenchimento:
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
ITEM

I

II

ESPECIFICAÇÕES
Contratação de empresa
especializada
na
execução de serviço de
roço mecanizado, no 1º
distrito na cidade de Rio
Branco-AC.
Contratação de empresa
especializada
na
execução de serviço de
roço mecanizado, no 2º
distrito na cidade de Rio
Branco-AC,

UNID.

QUANT. PARA
CONTRATAÇÃO

Posto

Posto

VALOR
UNIT. (R$)

VALOR TOTAL
MENSAL (R$)

VALOR TOTAL (180
dias) (R$)

40

40

Valor Mensal Global (R$)
Valor Total Global (180 dias)
Informações Preliminares:
•

O Termo de Referência, elaborado pela Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade – SMZC, trata das especificações dos serviços
que constituem o objeto desta Dispensa de Licitação.

•

Tendo em vista a previsão no Art. 15, §1 do Decreto municipal nº 269/2018, será tomada como referência para fins de composição de
custos e formação de preços deste Termo, o modelo da planilha analítica de composição de custos da mão de obra e dos insumos
disponível no Portal Comprasnet da Administração Federal (Manual de orientação para preenchimento de planilhas de custo e formação
preços), que é o mesmo modelo da IN 05/2018.

•

O prazo para prestação dos serviços deverá ser de 05 (cinco) dias, sendo somente após a emissão da Ordem de Serviço.
•

Deverá incluir na planilha de composição de custos a categoria operador de roçadeira, incluindo todos os tributos e encargos,
inclusive o fornecimento de EPI’S e EPC´S não cabendo direito de reivindicar custos adicionais;

•

Todos os trabalhadores utilizarão uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s e Equipamentos de Proteção Coletiva EPC’s, fornecidos pela contratada, e serão substituídos, impreterivelmente a cada 04 (quatro) meses, devendo a contratada
encaminhar cópia da cautela dos uniformes e EPI’s, bem como, todos os equipamentos de segurança que se fizerem necessários,
para a execução dos serviços.

•

O fornecimento de refeições aos trabalhadores será de responsabilidade da contratada.

•

Deverá incluir na Planilha de composição de custos a periculosidade em percentual de 30% (trinta por cento);

•

Deverá incluir na planilha o vale-transporte trajeto casa/trabalho e vice-versa;

•

Condições de Pagamento: Até o 15º (décimo quinto) dia útil subsequente.

•

Prazo de Execução: O prazo será de até 180 (cento e oitenta) dias, ou até a finalizado o processo licitatório.

•

Validade da Proposta: 90 dias.

A proposta deverá ser emitida em papel que identifique a empresa e encaminhada para e-mail: cotacao.smzc@riobranco.ac.gov.br, no
período do dia: 13/05/2021 a 19/05/2021, Horário: Das 07h00h às 17h00h.
Dúvidas poderão ser consultadas pelo e-mail: cotacao.smzc@riobranco.ac.gov.br ou pelos telefones: 3225-5513/3225-5559, no horário
comercial.
Rio Branco – AC, 12 de maio de 2021
Joabe Lira de Queiroz
Secretário Municipal de Zeladoria da Cidade
Decreto nº 004/2021

