
 

 

 

ANEXO I 

 

 

AO: 

MUNICÍPIO DE PAPANDUVA / SC 

REFERÊNCIA:    EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO N.º 006/2018 

OBJETO:              CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA. 

 

 

TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 

 

 

(Empresa, CNPJ, endereço, telefone) representada neste ato pelo senhor (a) (nome completo, CPF, RG, 

função/cargo, profissão, residência, estado civil, etc.. .) pelo presente, atendendo ao EDITAL DE 

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO  N°. 006/2018,  vem  manifestar  seu  interesse 

no  CREDENCIAMENTO  junto  ao Município de PAPANDUVA/SC, para CONTRATAÇÃO DE 

MÃO DE OBRA ELÉTRICA, conforme especificaçõe s gerais, para possíveis manutenções e  conservação 

dos bens imóveis pertencentes ao Município de Papanduva,  de  acordo  com  a  necessidade  e  

demanda  gerada,  EM  FORMA  DE ROTATIVIDADE DE CREDENCIADOS,  nos   valores   fixados   

na TABELA ABAIXO, conforme discriminação, aprovação, solicitação mediante emissão de cada  AF _  

Autorização de Fornecimento e quantidades aqui meramente estimadas. 

 

Obs:  Para o sistema de ROTATIVIDADE deste credenciamento, teremos a divisão em igualdade de 

serviços prestados por cada empresa, sendo a primeira a receber as autorizações de 

fornecimento/serviço aquela que tiver o pedido de credenciamento aprovado pela comissão primeiro, e 

assim suce ssivamente em um ciclo de e quivalência planejado por pessoal designado pela contratante. 

 

Declaro que conhece mos e aceitamos plenamente todas as condições estipuladas no Edital de 

CHAMADA PÚBLICA N.º 006/2018, todas as suas obrigações e demais exigências, bem como a os 

preços aqui fixados a serem praticados exclusivamente conforme consta na  tabela abaixo do qual 

temos pleno conhecimento. Para tanto, apresentamos anexa, toda documentação exigida para o referido 

credenciamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOS ITENS 

Item  Qtd  Unid Descrição  Valor Unit.   Valor Total  

01  1200,00  Horas 

Serviços Gerais de Eletricista: da execução 

ou manutenção de redes elétricas, 

compreendendo todos os serviços desde a 

entrada de energia até a colocação de 

luminárias, rede lógica e comunicaçõe s, e m 

edificaçõe s públicas do município de 

Papanduva/SC. 

 R$        38,00  R$         45.600,00  

Total  R$                                  45.600,00 

 

5.       CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

5.1.   As quantidades consideradas na tabela acima e custos visam somente oferecer às empresas 

interessadas elementos para avaliação do potencial de serviços. Estas quantidades, não constituem sob 

nenhuma hipótese, garantia de volume de serviço a ser requisitado, reservando-se a Administração do 

Município de Papanduva/SC, o direito de adaptação às suas necessidades conforme a demanda gerada a 

cada caso e  de alterar a distribuição da sua frota. 

 

6.       O EDITAL DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA N.º 006/2018 na ínte gra e 

seus Anexos constituem parte integrante deste TERMO DE ADESÃO, independentemente de 

transcrição, dele não podendo se afastar durante a sua plena vigência. 

 

Papanduva,..... . de ..... ...... ...... ..... .. .... .....de ............. 

 

Nome: 

CNPJ/CPF: 

Carimbo da Em presa com CNPJ 

 


