
 

TERMO DE RETIFICAÇÃO N° 01 DO EDITAL 
DE CONCORRÊNCIA 019/2021 

RETIFICAÇÃO DE ITEM 
 
 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUnC leva ao 
conhecimento dos interessados que é feita a RETIFICAÇÃO DO ITEM 8.1 do 
Edital e Item 1.3 do Anexo I - Termo de Referência da Concorrência nº 019/2021 
que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação e 
execução de serviços de adequação de produtos, existentes e novos, atendendo 
as necessidades especificas para os serviços de vidros do CENPÁLEO - 
Campus de Mafra, no prédio da Universidade do Contestado. 
 
Onde se lê: 
 

8.1 O critério de julgamento será o de MENOR VALOR GLOBAL. 

Leia-se: 

8.1 O critério de julgamento será o de MENOR VALOR POR LOTE. 

 

Onde se lê: 

1.3 DO DETALHAMENTO DO OBJETO  
A prestação de serviços referente ao objeto da licitação será realizada, conforme segue: 
 

Item Especificação Un Qtd Valor Total 

1.1 Contratação de empresa especializada para a 
prestação e execução de serviços de adequação 
de produtos, existentes e novos, atendendo as 
necessidades especificas para os serviços de 
vidros do CENPÁLEO - Campus de Mafra, com 
fornecimento de materiais, maquinário, veículos, 
equipamentos e ferramentas, encargos sociais e 
trabalhistas, equipamentos de proteção individual 
(EPI(s))e mão de obra necessários aos serviços, 
com certificação e garantia aos materiais 
instalados , conforme descrição dos serviços 
disponível na vistoria in loco, considerando os 
seguintes itens: 
1) CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 
(UMA) PORTA PIVOTANTE DE (GIRO), COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE 
OBRA 
A porta terá uma folha, com fechadura central, 
maçaneta, dobradiças e trava interior, com as 
medidas de 1300 mm de largura  por  2200 mm 
altura acabamento de perfis  de alumínio fosco, 
com vidro temperado 10mm incolor. 
   

Un 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

R$32.000,00 
  



 

2) CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 
(UMA) PORTA PIVOTANTE DE (GIRO), COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE 
OBRA: 
A porta com fechadura central, maçaneta, 
dobradiças e trava interior; 
Medidas da porta 1300 mm de largura  por 2300 
mm de altura, na parte superior da porta terá vidro 
fixo de 390 mm altura por 1790 mm de largura e 
na lateral vidro fixo de 2300 mm de altura por 490 
mm de largura.  
O acabamento dos perfis serão em alumínio fosco 
e vidro temperado 10 mm incolor.  
 
3) CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 
(UMA) PORTA DE CORRER SENDO AS DUAS 
FOLHAS  MÓVEIS COM  PERFIS EM ALUMÍNIO 
FOSCO E VIDRO INCOLOR: 
Puxadores em inox polido fosco, tubular com 
medidas de 300 mm entre furos, fechadura central 
e travas inferiores; 
Medidas da porta: 1900 mm de largura por 2370 
mm de altura e 10mm de espessura; 
 
4) CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 
(DOIS) PAINEIS DE VIDRO FIXO, com perfis de 
alumínio fosco com vidro incolor de 8 mm de 
espessura temperado; 
Medidas dos vidros: 
2127 mm de largura por 1236 mm de altura 
1895 mm de largura por 1241 mm de altura 
 
5) CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 16 
(DEZESSEIS) CAIXAS EXPOSITORAS, em vidro 
temperado, 6mm incolor, acabamento com 
silicone nas laterais, somente com tampa, sem 
fundo, conforme seguem medidas; 
OBS os valores são referentes as medidas 
externas:  
Medidas das caixas  
5 Unidades de 1190 mm de largura por 590 mm 
profundidade e 400 mm de altura 
2 Unidades de 990 mm de largura por 490 mm de 
profundidade e 400 mm de altura 
4 Unidades de 990 mm de largura por 590 mm de 
profundidade e 400 mm de altura 
3 Unidades de 1490 mm de largura por 590 mm de 
profundidade e 400 mm de altura 
1 Unidade 1990 mm de largura por 690 mm de 
profundidade e 500 mm de altura  
1 Unidade de 790 mm de largura por 790 mm de 
profundidade e 800 mm de altura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6) MÃO DE OBRA, MONTAGEM E MATERIAIS 
PARA FINALIZAÇÃO DE 4 (QUATRO) 
EXPOSITORES:    
Instalação de 8 painéis de vidro com o 
fornecimento de materiais necessários para a 
fixação dos mesmos. A instalação será feita em 
estrutura de madeira e MDF fornecida pela UnC. 
OBS: Painéis de vidros existentes fornecidos pela 
UnC. 
 
7) CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 4 (QUATRO)  
PRATELEIRAS DE VIDRO INCOLOR DE 8 MM 
DE ESPESSURA COM O FORNECIMENTO DE 
24 (VINTE E QUATRO) MÃO FRANCESAS 
PRETAS FOSCAS: 
Medidas das prateleiras: 
2500 mm de largura por 400 mm de profundidade 
e 8 mm de espessura. 
 
8) CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA MÓVEL 
ESTILO CRISTALEIRA COM FIXAÇÃO 
RESISTENTE NAS PRATELEIRAS, PARA 
EXPOSIÇÃO DE ROCHAS E MINERAIS, VIDRO 
TEMPERADO DE 8MM DE ESPESSURA, 
INCOLOR: 
O móvel terá estrutura em alumínio com vidros em 
torno, 3 prateleiras internas de vidro (4 nichos), 
porta única com abertura frontal e chave, deverá 
ser fixado em base de MDF que será fornecida 
pela UnC; 
Também deverá ser fornecido espelho de 6mm de 
espessura para ser colado na base de MDF do 
nicho inferior. 
O acabamento superior do móvel será em  MDF 
fornecido pela UnC, neste deverá ser colado 
espelho  6mm de espessura com 2 recortes para 
iluminação embutida fornecida e instalada pela 
UnC.    
Medidas do móvel: 
600 mm de profundidade 
600 mm de largura 
2100 mm de altura 
8 mm de espessura dos vidros 
   
9) MÃO DE OBRA E MONTAGEM COM  
MATERIAIS PARA FINALIZAÇÃO DE VIDRO 
FORNECIDO PELA UnC EM ABERTURA 
EXISTENTE DE ALVENARIA:  
Medidas da abertura:  
1952 mm largura por 1455 mm de altura 
 
10)   MÃO DE OBRA E MONTAGEM COM  
MATERIAIS PARA TROCA DE VIDROS EM 
JANELAS EXISTENTES: 



 

Troca de vidros em janela com estrutura em metal 
em formatos triangulares, vidro  martelado; 
OBS: Conferência in loco do modelo do vidro; 
Medidas dos vidros comuns: 
10 unidades de vidros 600mm de largura por 230 
mm de altura 
4 Unidades de vidros 190 mm de largura por 470 
mm de altura 
2 Unidades de vidros 190 mm de largura por 740 
mm de altura 
2 Unidades de vidros 600 mm de largura por 230 
mm de altura 
1 Unidade de vidro 190 mm de largura por 470mm 
de altura 
 
11) CONFECÇÃO E MONTAGEM DE VIDROS 
DE 4 MM DE ESPESSURA PARA CAIXAS 
EXPOSITORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO 
DE OBRA, MATERIAIS E MONTAGEM: 
 
2 Unidades de laterais de vidros; 
486 mm de largura por 455 mm de altura   
2 Unidades de tampos de vidros 
1190 mm de largura por 500 mm de profundidade 
 
12) CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA DE PERFIS DE ALUMÍNIO PARA 
FIXAÇÃO DE CAIXAS EXPOSITORAS DE 
VIDROS: 
Medidas totais dos perfis de alumínio:      
46 metros de largura por 1cm de profundidade 
OBS: 2,30 metros por caixas (20 unidades)  

 

Leia-se: 

1.3 DO DETALHAMENTO DO OBJETO  
A prestação de serviços referente ao objeto da licitação será realizada, em dois lotes, 
conforme segue: 
 
LOTE 1 
 

Item Especificação Un Qtd Valor Total 

1.1 Contratação de empresa especializada para a 
prestação e execução de serviços de adequação 
de produtos, existentes e novos, atendendo as 
necessidades especificas para os serviços de 
vidros do CENPÁLEO - Campus de Mafra, com 
fornecimento de materiais, maquinário, veículos, 
equipamentos e ferramentas, encargos sociais e 
trabalhistas, equipamentos de proteção individual 
(EPI(s))e mão de obra necessários aos serviços, 
com certificação e garantia aos materiais 
instalados , conforme descrição dos serviços 

Un 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$30.160,00 
  



 

disponível na vistoria in loco, considerando os 
seguintes itens: 
1) CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) 
PORTA PIVOTANTE DE (GIRO), COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE 
OBRA 
A porta terá uma folha, com fechadura central, 
maçaneta, dobradiças e trava interior, com as 
medidas de 1300 mm de largura  por  2200 mm 
altura acabamento de perfis  de alumínio fosco, 
com vidro temperado 10mm incolor. 
   
2) CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) 
PORTA PIVOTANTE DE (GIRO), COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE 
OBRA: 
A porta com fechadura central, maçaneta, 
dobradiças e trava interior; 
Medidas da porta 1300 mm de largura  por 2300 
mm de altura, na parte superior da porta terá vidro 
fixo de 390 mm altura por 1790 mm de largura e 
na lateral vidro fixo de 2300 mm de altura por 490 
mm de largura.  
O acabamento dos perfis serão em alumínio fosco 
e vidro temperado 10 mm incolor.  
 
3) CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) 
PORTA DE CORRER SENDO AS DUAS 
FOLHAS  MÓVEIS COM  PERFIS EM ALUMÍNIO 
FOSCO E VIDRO INCOLOR: 
Puxadores em inox polido fosco, tubular com 
medidas de 300 mm entre furos, fechadura central 
e travas inferiores; 
Medidas da porta: 1900 mm de largura por 2370 
mm de altura e 10mm de espessura; 
 
4) CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) 
PAINEIS DE VIDRO FIXO, com perfis de alumínio 
fosco com vidro incolor de 8 mm de espessura 
temperado; 
Medidas dos vidros: 
2127 mm de largura por 1236 mm de altura 
1895 mm de largura por 1241 mm de altura 
 
5) CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 16 
(DEZESSEIS) CAIXAS EXPOSITORAS, em vidro 
temperado, 6mm incolor, acabamento com 
silicone nas laterais, somente com tampa, sem 
fundo, conforme seguem medidas; 
OBS os valores são referentes as medidas 
externas:  
Medidas das caixas  
5 Unidades de 1190 mm de largura por 590 mm 
profundidade e 400 mm de altura 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

2 Unidades de 990 mm de largura por 490 mm de 
profundidade e 400 mm de altura 
4 Unidades de 990 mm de largura por 590 mm de 
profundidade e 400 mm de altura 
3 Unidades de 1490 mm de largura por 590 mm de 
profundidade e 400 mm de altura 
1 Unidade 1990 mm de largura por 690 mm de 
profundidade e 500 mm de altura  
1 Unidade de 790 mm de largura por 790 mm de 
profundidade e 800 mm de altura. 
 
6) MÃO DE OBRA, MONTAGEM E MATERIAIS 
PARA FINALIZAÇÃO DE 4 (QUATRO) 
EXPOSITORES:    
Instalação de 8 painéis de vidro com o 
fornecimento de materiais necessários para a 
fixação dos mesmos. A instalação será feita em 
estrutura de madeira e MDF fornecida pela UnC. 
OBS: Painéis de vidros existentes fornecidos pela 
UnC. 
 
7) CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 4 (QUATRO)  
PRATELEIRAS DE VIDRO INCOLOR DE 8 MM 
DE ESPESSURA COM O FORNECIMENTO DE 
24 (VINTE E QUATRO) MÃO FRANCESAS 
PRETAS FOSCAS: 
Medidas das prateleiras: 
2500 mm de largura por 400 mm de profundidade 
e 8 mm de espessura. 
 
8) CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA MÓVEL 
ESTILO CRISTALEIRA COM FIXAÇÃO 
RESISTENTE NAS PRATELEIRAS, PARA 
EXPOSIÇÃO DE ROCHAS E MINERAIS, VIDRO 
TEMPERADO DE 8MM DE ESPESSURA, 
INCOLOR: 
O móvel terá estrutura em alumínio com vidros em 
torno, 3 prateleiras internas de vidro (4 nichos), 
porta única com abertura frontal e chave, deverá 
ser fixado em base de MDF que será fornecida 
pela UnC; 
Também deverá ser fornecido espelho de 6mm de 
espessura para ser colado na base de MDF do 
nicho inferior. 
O acabamento superior do móvel será em  MDF 
fornecido pela UnC, neste deverá ser colado 
espelho  6mm de espessura com 2 recortes para 
iluminação embutida fornecida e instalada pela 
UnC.    
Medidas do móvel: 
600 mm de profundidade 
600 mm de largura 
2100 mm de altura 
8 mm de espessura dos vidros 



 

   
9) MÃO DE OBRA E MONTAGEM COM  
MATERIAIS PARA FINALIZAÇÃO DE VIDRO 
FORNECIDO PELA UnC EM ABERTURA 
EXISTENTE DE ALVENARIA:  
Medidas da abertura:  
1952 mm largura por 1455 mm de altura 
 

 
LOTE 2: 
 

Item Especificação Un Qtd Valor Total 

2.1 10)   MÃO DE OBRA E MONTAGEM COM  
MATERIAIS PARA TROCA DE VIDROS EM 
JANELAS EXISTENTES: 
Troca de vidros em janela com estrutura em metal 
em formatos triangulares, vidro  martelado; 
OBS: Conferência in loco do modelo do vidro; 
Medidas dos vidros comuns: 
10 unidades de vidros 600mm de largura por 230 
mm de altura 
4 Unidades de vidros 190 mm de largura por 470 
mm de altura 
2 Unidades de vidros 190 mm de largura por 740 
mm de altura 
2 Unidades de vidros 600 mm de largura por 230 
mm de altura 
1 Unidade de vidro 190 mm de largura por 470mm 
de altura 
 
11) CONFECÇÃO E MONTAGEM DE VIDROS 
DE 4 MM DE ESPESSURA PARA CAIXAS 
EXPOSITORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO 
DE OBRA, MATERIAIS E MONTAGEM: 
 
2 Unidades de laterais de vidros; 
486 mm de largura por 455 mm de altura   
2 Unidades de tampos de vidros 
1190 mm de largura por 500 mm de profundidade 
 
12) CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA DE PERFIS DE ALUMÍNIO PARA 
FIXAÇÃO DE CAIXAS EXPOSITORAS DE 
VIDROS: 
Medidas totais dos perfis de alumínio:      
46 metros de largura por 1cm de profundidade 
OBS: 2,30 metros por caixas (20 unidades) 

Un 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$1.840,00 
  

 

Em virtude das alterações, fica remarcada a entrega dos envelopes 
até o dia 06 de setembro de 2021 às 17 horas e a data de abertura dia 08 de 
setembro de 2021 a partir das 10 horas.  

 
Mantêm-se inalteradas as demais condições do Edital e Anexos.  



 

 
Feitas as alterações acima, ficam todos os interessados notificados 

para fins legais e de direito a forma da Lei.  
 

Mafra, 26 de agosto de 2021.  
 
 

 
 

Ismael Carvalho 
Presidente da Fundação Universidade do Contestado 


