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1 – OBJETO 
Constitui o objeto desta COTEP a prestação de serviços, incluindo o material, de instalação de 88 m 

de concertina dupla galvanizada clipada, com 45 cm de diâmetro, no muro do imóvel do Escritório 

Regional de Uberlândia, situado à Travessa Joviano Rodrigues, nº 47 – Aparecida, conforme 

especificações e condições constantes neste documento.  

 

2 – ESPECIFIFICAÇÕES: 
 

 

CONCERTINA – ER 02 – UBERLÂNDIA 

LOTE 01 

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 88M DE CONCERTINA DUPLA 

GALVANIZADA CLIPADA COM 45CM DE DIÂMETRO PARA AS 

DEPENDÊNCIAS DA JUNTA COMERCIAL DE UBERLÂNDIA; SENDO 

QUE NA DIVISA AO FUNDO DO IMÓVEL DEVERÁ SER INSTALADO 

DUAS CAMADAS SOBREPOSTAS. 

 
 

 

2 – PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA 

Prazo de entrega dos serviços: Máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de recebimento da 

ordem de serviço para a entrega e instalação do objeto especificado neste documento. 
 

Local de realização dos serviços: Escritório Regional da JUCEMG em Uberlândia/MG, situado à 

Travessa Joviano Rodrigues, nº 47 - Aparecida, em dias úteis, das 08:00 h às 17:00 h. 
 

Garantia dos serviços: Garantia no mínimo de 12 (doze) meses após o recebimento dos serviços pela 

JUCEMG. 
 

Recebimento do objeto da COTEP: O objeto será recebido pela Supervisora juntamente com 1 (um) 

servidor lotado no referido Escritório Regional. 

3 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após o recebimento provisório e definitivo pela Comissão designada em 

Portaria e se mantidas a regularidade fiscal da empresa fornecedora, conforme legislação em vigor. 

 

4 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

Os produtos incluídos no serviço contratado deverão ser novos, para primeiro uso, não sendo permitida 

em hipótese alguma, a oferta de produtos/materiais resultantes de processo de recondicionamento e/ou 

remanufaturamento. 

 

5 – METODOLOGIA 

O critério de aceitação das propostas será o menor preço ofertado, desde que todas as condições 

estabelecidas neste documento e nas cláusulas dispostas na Ordem de Serviço sejam atendidas em sua 

plenitude.  
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