
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2016 
ATA FINAL DE JULGAMENTO 

OBJETO: “Contratação de empresas para execução de reforma e ampliação de 
UBS”. 

 
PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
Os prazos máximos para as execuções de cada obra completa serão: 

Item 1.2.1 será de 04 (quatro) meses a contar da data da assinatura do termo de 
início de obra. 

Item 1.2.2 será de 04 (quatro) meses a contar da data da assinatura do termo de 
início de obra. 

Os pagamentos serão efetuados, conforme cronograma físico-financeiro, lembrando 

que os recursos financeiros são federais. Dessa forma em virtude das redações impostas pela 

Lei Eleitoral n° 9.504/97, artigo 73, inciso VI, alínea “a”, caso a obra não tenha sido iniciada, 

bem como ocorrida a primeira medição nos três meses que antecedem o pleito eleitoral, o 

pagamento ficará suspenso, podendo também a reforma/ ampliação ser suspensa, ou não, até 

a conclusão do processo eleitoral, sem direito a contratada de qualquer tipo de reajuste ou 

reequilíbrio contratual devido a este fato. 

A fiscalização, controle e liberação das obras serão feitas mediante a vistoria, 

fiscalização e medição da SMPU, tendo como fiscal da obra (Arquiteta Luciana). Quando da 

entrega da obra, deverá ser feita a limpeza total das mesmas, sob pena de multa. 

Serão retidos em cada parcela, 5% do valor, e da última parcela serão retidos 40%, 

como garantia para pagamento do INSS, os quais serão devolvidos após a apresentação e 

liberação da CND (negativa); 

A Comissão de Licitações considera vencedora do certame e o Sr. Prefeito adjudica a 
proposta da seguinte empresa e homologa o certame: 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

10 –  Secretaria Municipal da Saúde 

6.002 –  Construção Reforma e Manutenção Postos de Saúde 

44905100 – Obras e Instalações – 9346 – Recurso Federal 
 
Construtora JBF Ltda vencedora do item 1.2.1. com a proposta no valor total/global de R$ 

219.615,56;  

C.B. Brizola Engenharia e Construções Ltda, vencedora do item 1.2.2, no valor total/global 

de R$ 199.222,16. 

Vacaria, 08 de julho de 2016. 
Comissão de Licitações 
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