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AVISO DE CONVOCAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA 
TOMADA DE PREÇO N° 10.2020 

 
O Município de São Pedro de Alcântara/SC, através da Comissão Permanente de Licitação, 

mediante solicitação do Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento torna 

público, considerando o Distrato realizado com a empresa METAL PERFEITO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA EIRELI vencedora da Tomada de Preço n° 10.2020 e em face do envio de um 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE RECISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL (art.10, II, “a”, da Lei 8.666/1993),CONVOCA a licitante remanescente na ordem de 

classificação, DE FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA, classificada como SEGUNDA COLOCADA no certame, 

para a assinatura do contrato. 

 

A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo PRIMEIRO CLASSIFICADO, inclusive 

quanto aos preços atualizados em conformidade com o ato convocatório, conforme o art. 64, §2° 

da Lei 8.666/93. Caso o SEGUNDO COLOCADO não aceite, será convocado o TERCEIRO 

CLASSIFICADO, até que seja efetivada a contratação. Caso não sobrevenha o aceite pelos licitantes 

mencionados, dar-se-á a revogação da licitação n°10.2020, com a subsequente instauração de 

novo processo licitatório. 

 

Indica-se que 27,76% (vinte e sete, setenta e seis) da obra já foi executada, com o pagamento de 

R$58.922,23 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) efetuado 

para a empresa METAL PERFEITO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI. Sendo assim a 

SEGUNDA COLOCADA assumirá a obra e terá que realizar o restante não concluído pela PRIMEIRA 

COLOCADA, considerando o remanescente de 72,24% (setenta e dois, vinte e quatro), para 

conclusão, com o valor previsto de R$153.339,89 (cento e cinquenta e três mil trezentos e trinta e 

nove reais e oitenta e nove centavos), para integralizar o pagamento.   
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Ainda, no que se refere ao plano de trabalho, será necessário acrescentar ao contrato os seguintes 

itens: 

  

a) 3 (três) caixas pluviais; 

b) 143m (cento e quarenta e três) de tubo; 

c) 1.240,50m (mil duzentos e quarenta, cinquenta) sarjeta; 

d) 2 (duas) alas bstc; 

Estes acréscimos totalizam, aproximadamente, 30,94% (trinta, noventa e quatro) alcançando o 

valor previsto de R$ 65.678,59 ( sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e 

nove centavos). 

 

 

São Pedro de Alcântara/SC 08 de Julho de 2021 

 

 

__________________________________________ 
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 

CHARLES DA CUNHA 
Prefeito Municipal 


