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AVISO DE RETIFICAÇÃO TP 02/2020 

 

A Câmara Municipal de Eldorado do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, e de conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, neste ato representada pelo seu Vice-Presidente em Exercício, resolve 

retificar o Edital 002/2020 – modalidade Tomada de Preços, com vistas a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, portaria com 

custódia de chaves, copeiragem e recepção, conforme segue:  

 

1. Onde se lê:  

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ELDORADO 

DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

suas respectivas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 

10 horas, do dia 11 (onze) do mês de dezembro do ano de 2020, no Plenário da Câmara 

de Vereadores, situada na Av. Emancipação, 480, se reunirá a Comissão Permanente de 

Licitações, designada pela Portaria nº 1.029/2020, com a finalidade de receber os 

documentos de habilitação e as propostas para contratação de empresa especializada 

para a prestação de serviços de Limpeza e Conservação, Portaria com custódia de 

chaves, Copeiragem e Recepção. 

 

Leia-se: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ELDORADO 

DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

suas respectivas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 

10 horas, 16 (dezesseis) do mês de dezembro do ano de 2020, no Plenário da Câmara de 

Vereadores, situada na Av. Emancipação, 480, se reunirá a Comissão Permanente de 

Licitações, designada pela Portaria nº 1.029/2020, com a finalidade de receber os 

documentos de habilitação e as propostas para contratação de empresa especializada 
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para a prestação de serviços de Limpeza e Conservação, Portaria com custódia de 

chaves, Copeiragem e Recepção. 

 

2. Onde se lê: 

 

2. CADASTRO 

 

2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 08 

(oito) de dezembro de 2020, os seguintes documentos: 

 

 

Leia-se: 

 

2. CADASTRO 

 

2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 11 

(onze) de dezembro de 2020, os seguintes documentos: 

 

3. Onde se lê: 

 

6.2. Consideram-se superestimadas as propostas cujo preço global e/ou valores unitários 

excedam o limite de 15% (quinze por cento) do valor estimado pelo Município, 

incluindo-se neste cômputo o BDI, conforme planilha de quantitativos e custos 

unitários, anexo V deste edital. 

 

Leia-se: 

6.2. O montante orçado para execução do objeto ora licitado é o constante no quadro a 

seguir, sendo este o valor máximo a ser pago por item: 
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Item Un. Qtd Descrição do item Valor Total (R$) 

 

1 

 

 

Mês 

 

12 

Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de limpeza e conservação, nas dependências da 

Câmara Municipal de Eldorado do Sul, a serem realizados 

na forma discriminada no termo de referência.  

 

R$ 41.906,08 

 

2 

 

Mês 

 

12 

Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de portaria com custódia de chaves, nas 

dependências da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, a 

serem realizados na forma discriminada no termo de 

referência.  

 

R$ 34.724,12 

 

3 

 

Mês 

 

12 

Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de copeiragem, nas dependências da Câmara 

Municipal de Eldorado do Sul, a serem realizados na forma 

discriminada no termo de referência.  

R$ 36.000,00 

 

4 

 

Mês 

 

12 

Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de recepção, nas dependências da Câmara 

Municipal de Eldorado do Sul, a serem realizados na forma 

discriminada no termo de referência.  

 

R$ 33.468,44 

 

5 

 

Un. 

 

56 

Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de limpeza e conservação para eventos, nas 

dependências da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, a 

serem realizados na forma discriminada no termo de 

referência.  

 

R$ 10.132,76 

 

6 

 

Un. 

 

56 

Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de portaria com custódia de chaves para eventos, 

nas dependências da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, 

a serem realizados na forma discriminada no termo de 

referência  

 

R$ 9.350,82 

 

7 

 

Un. 

 

56 

Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de copeiragem para eventos, nas dependências da 

Câmara Municipal de Eldorado do Sul, a serem realizados 

na forma discriminada no termo de referência  

 

R$ 9.100,12 
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8 

 

Un. 

 

56 

Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de recepção para eventos, nas dependências da 

Câmara Municipal de Eldorado do Sul, a serem realizados 

na forma discriminada no termo de referência  

 

R$ 8.950,92 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       FABIANO HEIT PIRES 

                                                                    Vice-Presidente em Exercício 


