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PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará.
Processo: CONCORRENCIA PUBLICA N° 0112021 -SEINFRÃ
Data e Hora de Abertura: 17 de junho de 2021 às 14:00 horas
Proponente:
Razão Social: GPTEC Gerência de Projetos e Tecnologia EIRELI.
CN PJ: 02.356.73610001-22.
Endereço: Rua Zildenia, 1166. Sala 02. Coité. Eusébio CE. CEP: 61.760-000.
Fone: 85-98899-5141.
Banco: Bradesco. Agência N° 1579-2. Conta Corrente n° 47944-6.
-

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia elétrica para elaborar
perícias nos cálculos dos valores de potência e consumo de energia estimados pela
concessionária através dos censos de iluminação pública e dos QIP Quadro de Iluminação
Pública e, em s€ndo o caso, obter a repetição de indébitos decorrentes.
-

Descrição do serviço: serviços de engenharia elétrica para elaborar pendas nos cálculos dos
valores de potêrcia e consumo de energia estimados pela concessionária através dos censos de
iluminação pública e dos QIP Quadro de Iluminação Pública e, em sendo o caso, obter a repetição
de indébitos decorrentes.
Coleta e análise da legislação pertinente, em especial as normas da ABNT Associação Brasileira
de Normas Técnicas e as Resoluções da ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica;
Aferição do cálculo das estimativas de consumo de energia apresentado pela concessionária, quer
na memória de cálculo do TOl, quer nos QJP Quadros de Iluminação Pública dos meses não
prescritos;
Apresentação de estudo contendo a metodologia dos cálculos, sua justificativa legal e a memória
de cálculo.
Assessoria na elaboração de petições e acompanhamento dos processos junto à distribuidora de
energia e às agências reguladoras ARCE Agência de Regulação dos Serviços Públicos
Delegados do Estado do Ceara e ANEEL— Agência Nacional de Energia Elétrica e,
eventualmente, ao Poder Judiciário
-

-

-

-
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I T EM

DESCRIÇÃO

Conforme acima

UNID

Serviço

QAUNT

Um

VALOR
ESTIMADO
PARA
RECUPERAÇÃO
(R$)
14.450.929,56

HONORÁRIOS
(%)

20

Rua Zildenia, 1166, Sala 02, Coité, Eusébio CE. CEP: 61.760-000
Fone: 85-3051-1647. CNPJ: 02.356.73610001-22.
-

VALOR
TOTAL
ESTIMADO
(R$)
12.8 v"
.

4.11

G PT E C
PERCENTUAL E VALOR GLOBAL: R$ 2.890.185,90 (dois milhões, oitocentos e noventa mil,
cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos) - correspondente a 20% (vinte por cento)
do valor total estimado a ser recuperado
PRAZO DE lr'iCIO DOS SERVIÇOS: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de assinatura do
contrato ou emissão da Ordem de Serviço.
PRAZO DE E>ECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (doze) meses, contados da assinatura da data de
assinatura do contrato ou emissão da Ordem de Serviço.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Observações:
• O licitante de(:Iara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações
contidas no anexo 1— Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
• Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas
todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
• Carga, transporte, descarga e montagem;
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
'Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística
e de responsabildade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a
terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
Eusébio, 17 de junho de 2021

Francisco Democnto de Almeida
Titular da Empresa

Ru Zildenia, 1166, Sala 02, Coité, Eusébio -CE. CEP: 61.760-000
Fone: 85-3051-1647. CNPJ: 02.356.736/0001-22.
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