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REGTME or nxncuçÃo - AS oBRAS E sERvtÇos sonÃo nlscur.\oos
PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLORAI,, DO'I'IPO MENOR PRI]ÇO,
lr'crslaçÃo apLrcÁvsl- - LEr FEDERÂI N" 8.666i93, suAS .Lt-l'en-lçÕus
INTRODUZIDAS PELA LEI FEDERAI, N'8,883, DE, 08 DE JUNHO DI] I.994, I,I.]I
COMPLEMENTAR 12312006 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM O DISPOSTO
NESTE EDTTAL E sEUS ANExos E DEMAIS lectsl-lçÕes ApLtcÁvsts 1,'a

ESPECIE.

o ruuNtcÍplo DE ILHA coMpRIDA, REpRESENTADo PoR sEU PREFllllo
MU\'ICIPAL, O SE^'HOR NECTO .IOSÉ VEN'I'URA, TORNA PUBLIC O PARA
CONHECIMENTO DE TODOS OS INT!]RtrSSADOS,
r-rcrlaçÃo, MODALIDADE coNconnÊNct^ PUBLICA.,I
ncquar,lncnçÃo DA oRLA In,rnilttltn, Nus-I E

QUFr ES'[^ l,]i t 

",\" 005/2014, oB S I)I,]
\ICIPI I t. H,\

coMpRIDA, ESTADo og sÃo PAULo, EM CoNFoRMIDADE coM o PRo.lETo
sÁsrco, nLANTAS, MEMoRIAL DESCRtrlvo, PLANILIIAS onçnur:NtÁRIAs E

DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL.

I - tNl'R()DllC40

l.l - oBJr,rro

O objeto desta Concomência é Obras de Requalificação da Orla Maritima, deste Municípitl
de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, em confom.ridade colll o Projeto Básico, plantas,

memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais documentos que integram o presente edital

de licitação.

I.2-DIAEHORA

os envelopes DoCUMENTAÇÀO pena HABILITAÇÀO e PROPOSTA COMERCIAL
deverão ser entregues no Depaftalrento Protocolo,ía Avenida Deim Mar
Município de llha Cornprida, ate às 09H30 do d 29 de Dezen.rbro de 2 í,r-reà
abertura dos envelopes DOCUMENTAÇAO , no mcsm OM

lficlan
__t

I 1.000. neste

U
II - DOCUMENTOS ITACAO

Para habilitação os concorrentes deverão apresentar os documentos a segurr rêlaetenados;

em original, reprodução autenticada ou publicação da imprensa oÍjcial, dentro de utr envelope

lechado e lacrado tendo na sua pane extema escrito:

Avenida Beira Mar, n" 11.000, Baln. Mea Recsnto - I LHA COMPRIDA/SP - CEP: I 1925'000
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EDITAL DE LICII'ACÀO - ''CONCORRÊNCIA PUBLICA _ \'OO5/20I4''

+

a) [dentificação e endereço da concorrente;
b) Denominação da Licitação;
c) Objeto da Licitação;
d) Envelope n" 0l (um) - DOCUMENTAÇAO PARA HABILITAÇAO.
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2.1 - HABTLTTAçÃo.luú»tca,

2.1.1 - Cédula de ldentidade de 01 (um) ou mais diretores ou proprietários responsáveis

pela empresa;

2.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

2.1.3- Ato constitutivo e alteração estatuto ou contrato social (corn a últirna alteraçào)

em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso dc

socieúdes por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

2,1.4 - lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova

da diretoria em exercício;

2.1,5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir'

2.2 - RtrGULARIDADE FISCAL:

2.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

222 - Prova de inscriçào no cadastro de contríbuintes estadual ou municipal, se houver

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível coln

o objeto do certame;

2.2,3._ProvadeRegularidadeparacomasFazenrlasFederal,EstadualeMunicipal,do
domicílio ou sede dolicitante, oúoutra equivalente na forma da lei, mediante apresentação

das seguintes certidões:

2.2.3,1. - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva conr

Efeitos de Negativa, relativos a Tiibutos Federais e à Dívida Ativa da União, Expedida

pela Secretaria da Receita Federal;

2,2,3.2.CertidãodeRegularidadeperanteosistemadeSeguridadeSocial-INSS
mediante a apresentaçào aatNn - ceÍidão Negativa de Débito ou cPD-EM - Certidão

Positiva com Efeitos de Negativa;

2.2.3.3 - Certidão de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serr iço

(FGTS), por meio da apreõntação do CRF - Certificado de Regularidade do FGl'Sl

2.2,3.4.-...CertídãoNegativaouPositivacomEfeitosdeNegativadeTributosMobiliários.

2.2.4-provadeinexistênciadedébitosinadimplidosperanteaJustiçadoTrabalho,
mediante a apresentação de certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva de

Débitos Traúalhistas com Efeitos de úegativa, conforme Lei 12.4401201I e à Resolução

Administrativa TST n' 1470/201 I ;

AvenidaBeiraMar,n'lt.000,Baln.MeuRecanto'ILHACOMPRIDA/SP-CEP:11925-000
E - ma il : j u r i d.ico il h a@St ah o o. c o m. b r

funcionamento
estrangeira em
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Ávenida Beira Mar, n' 11.000, Baln. Meu Recanto - ILHA COMPRIDA/SP ' CEP: I1925-000
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2.3,3 Comprovaçào de apticlão da empresa (Capacitaçào Tecnico-Operacional). para a

.^""ução áo objeto' da licitação, nas caracteríiticas 
. 
e q.uantidades especificados, medianle a

uf..r"ntuçao de atestados eipedidos por pessoa jlrídica de direito público ou privado'

àLuidam"nte registrado no CnÉe - Conselho Regionát de Engenharia e Agronomia. No cas. de

atestados emitidos por pessoas jurídicas de direitó privado, cujas obras e serviços decorrerem de

licitação pública, u li.itànt. devLrájuntar o contrato de sub empreitada' com a devida anuência do

órgão responsável Pela licitação;

DESCRTÇÃO DOS SERvIÇos

de solo mole sob lâmina d'á Lla.- Escava âo e car
o de concreto armado- Fomecimento e a lic

oadc cn itn11retozx d1n e oel' il cd 2deAO CaxE LI

çã C o aelada tto Cdo CAexE uEC Ç

- Fomecimento e colocação de piso podotátil
Snn LI odab oll Ilebo llfl LIIolt1s o llt q() llt a âsdao Tc 3fcxE L^ u p

.-111ç

- Execu ão de assoalho de madeira.

ara cobertura
oc oca olI toen çon1F C(-: ça

i]CILt ar l1'l aa cd Se IUoxe Llec1-lt l'le 0 eF rn0 ec
ll') Lln aa)cn111 o LIeteaS !^xe rnatellr illn ao pol'v S c udoa ed eSxE çecu çoç

2.2.5 - Declaraçào de conhecimento das infomlaçÔes e que aceita todas as condições do

Edital, para cumprimento das obrigações do objeto da licitação;

2.3 - QUALIFICAÇÃO TECNICA

2.3.l.CertidãodeRegistrodaempresaemitidapeloCREA.ConselhoRegionalde
Engenharia e Agronomia;

2.3.2 - A capacitação técnica proÍissional (específica) será comprovada tendo o licitrtnte.

em seu quadro, na data da assinatuia do contrato, prolissional de nível superior detentor de

atestados de responsabilidade técnica por execução de obras ou serviços de caracterísÍicas

semelhantes as dô objeto da presente liciàção. A comprovação, quando não se lratar de sócio e/ou

diretor estatutário da licitante, se fará através da ficha de Registro de Empregado (autenticada pela

ô.i.gu"* Regional do Trabatho), ou contrato de trabalho constante da carteira de trabalho, ou

contãto de tràbalho (autônomo). No caso de sócio, a comprovaçâo será feita através do Contrato

Social ern vigor, devidamente registrado no órgão competente. Tal profissional dcverá scr

detentor de atãstados de responsabilidade técnica (devidamente registrados no CREA - Conselho

n.gi""A de Engenharia e Aglonomia) por execução de obras ou serviços de características

semelhantes, neste caso, notoiiamente, cànsideram-se as parcelas de maior relevância e valor

significativo do objeto da presente licitação, os serviços de execução de:

de Manta Geoiextil.

de orla, e/ou ,
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2.3.4 - As características, quantidades e prazos de execuçào das fases dos serviços exigidos

para a comprovação de experiência pela licitante para o presente Edital são:

2.3.5 - A licitante deverá apresentar o quadro resutno de atestados para a comprovaçào

2.3.6 - Declaração de disponibilidade das

eto da lic itação;
instalações e do .aparelhame nto tecllico

adequado para a realização do obj

2.3.7 Atcstado de Visita efctuada por cngenhei

reprcsentante indicado, cnTiticlo pela Di visào Técnica de

Comprida, comProvando quc o mesmo vlsltou os

ons 1l lc

reÍêi
sa, ou
pal dca

;)a;*
§Ídt!Íínici

llh u

2.3.7.1 A visita técnica se lará tnediante agenda lneRto. ate o dia 23 de Dezembro dc

z0Í-4, através do tel efone,(I3) 1M23059 ' eni dias úteis, no horário das 09H00M às 12H00 e das

I4F|()ONI X t6H00M, devendo o licitante interessado compro var a sua representação

2.3.8 - lndicação do responsável(s) que assinará(ào) o Tenno de Contrato' com a

qualificação completa e cargo que ocupa na empresa e, se procurador' o instrumento de mandatol

2.3.8.1 - lndicação do preposto, para representá-la na execução do contrato;

2,3.8.2 - Declaração expressa de que a empresa:

a) Aceita todas as condições contidas neste Edital;

b) Que todo e qualquer contrato de subempreitada relacionada com a obra deverá ser

p."ria*íntà submetido à pr.f.itu.u que, por sua vez, estudará o interesse e conveniência dessa

iubempreitada e, se concordar, deverá dar anuência expressa;

QU^\r'.UNII).DT]SCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

I 1.500.00- Escava de solo mole sob lânrina d'á llao e car
r.500,00M3

F' I de detr amtao ooa co ct1II toen 3eo ellt c 11.) caç
M 325.00cn rc annao t)dx 11.)2 cd co3G efl da exE ce a do euç

10.275,00- Execução de calçada e/ou ciclovia
550,00- Fomecintento e colocaçào de piso podotáti

8.s00,00M2-Execu de área com b l rb b cdLI So1.ta eo I nIo 1 i]I oft un)sI L)r1.lIil SA

6.250,00- Execução de assoalho de madeira
M2 1300,00

F I d M G It Ita Ieo xoi] e ancoe ocac ItlI toenorÍ)
19.500,00KGoC Cb un ilIa ilc aratrLl rau en]u dao esxe CC pto1t eoF eclnl em ç

250.00IJN- Execução de serviços de iluminação extema de orla, e/ou ,

steamento e ilumina ao

Avenida Beira Mar, n' I 1.000, Baln. Meu RecanÍo - ILHA COMPRIDA/SP - CEP: 11925-000
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2.3.9.- Os documentos para habilitação deverão ser apresentados no original, por qualquer

proces§o de cópia autenticada, ou por publicação em órgão de lmprensa oficial e permanecerào

anexados ao processo; X.- 
-.----.

2,3.10- Quando não houver explicitação do prazo de validade no;"do_cumentos releridos

nos itens, os mesmos serão aceitos quándo emitidos em data não anterigí a 60 (sessenta) dias da

data prevista pu.u u upr"*taçáo do envelope n'01 - DOCUMENTAÇÃO pe'nn

HABILITAÇÃO.
' -'/

2.3.11-Declaraçãodequeassumeinteiraecompletaresponsabilidáaê-Élaperfeita
execução da obra, e que tem pleno conhecimento do local

2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

untc I

2'4.1-Balançopatrimonialedemonstfaçõescontábeistloúltinroexercíciosocial,.já
exigíveis. upr"r"ntuáo, na fonna da lei, que comprovem a boa situaçào financeira da etnpresa'

,edãda u suá substituição por balancetes ôu balanços provisórios, podendo ser atualizados por

índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação das propostas:

2.4,2 - Ptova de ter a empresa Capital Social ou Patrimônio Líquido de valor igual ou

superior a lovo (dez por cento) dà valor tôtal estimado da.contrataÇão, devendo a comprovaçào

ser feita na data de apresentaçáo da proposta, na forma da lei, admitida a atualização, através de

índices oficiais.

2'4.3-CertidãoNegativadeFalência,RecuperaçãoJudicialeExtrajudicial,expedidapelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, emitida(sj até 60 (sessenta) dias anteriorcs da data do

recebimento dos enveloPes.

2.5 - DEMONSTRÂÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FTNANCEIRA:

2.5.1-Acomprovaçãodaboasituaçâofinanceiradaempresaseráavaliadadeacordocollr
o, pura*.i.o, preuisto, aúaixo' sendo que os coeficientes aceitos deverão estar enquadrados

náq'u.t., ali previstos. O eventuat não enquadramento ensejará a consequente desclassificação da

licitantei

2'5.2-NãoseráadmitidaaparticipaçãodeempresaquepossuirirrdicedeLiquidez_lt-G
-"no, ãJ'ãu.^ilõ';l;;i;; à" sàrueo"iu - tS rnenàr do que 1,00, calculados.pelas lónnulas

up..r*,uau, no item 2.5.3 deste edital e com dados extraídos do balanço patrimoniali

2.5'3 - Com base no último Balanço Patrimonial e Demonstraçào do Resr'rltado do

exercício, apresentar com destaque em folha separada o que se segue:

l. Índice de Liquidez Geral (lLG)

Ativo Circulante + Realiz a Longo Prazo

ILG = -----.----
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Avenida Beira Mar, n" t 1.000, Baln' Meu Recanto - ILHÁ COMPRIDA/SP - CEP: I 1925-000

E -mait: j uridicoi lh a@trtahoo,c om' br
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2. Índice cle Liquidez Corrcnte

Ativo Circulante
ILC

Passivo Circulante

3. Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

GE = -----..--
Ativo Total

untc

Para aferição da capacidade financeira, fica estabelecido o quociente de:

(ILG) Índice de Liquidez Geral, maior ou igual a 1,00

(lLC) Índice de Liquidez Corrente, maior ou igual a 1,00

(GE) Crau de Endividamento, menor ou igual a 0,50

2.6 - GARANTIÀS:

2.,6.1 - A empresa ncorrente deverá juntar comP rovante de depósito junto a'Iesouraria

da Prefe itura, como garantla de sua proposta de Preço, efetuado até às 17:00 horas do dia 23 de

Dezemb ro de 2014, na importância correspondente a l7o (hum por cento) do valor estimado da

contratação que pod

suas alterações;

erá ser feita nas modalidades P tas no arligo 56, § l', da Lei n" 8.666/93 e

2.6.2 - Relação dos comPromts idos pela empresa para fins de análise conlonnc

ispõe+ Paragrafo 4\ do ArtiCo 31 da Lei eral no 8.666/93;

1S

2.6.3 Carta de apresen tação e illÍl ento de unt rePre sentante legal junto ,i

Comissão de Licitação com poderes para participar, representar e decidir pela emPÍesa, quando cla

abefi ura das propostas, apresentada separadal]lente;

TII _ PROPOSI'A COM

A Proposta de Preços deverá ser apresentada em impressos próprios da licitante' numerada

sequencialmente, devendó conter obrigatáriamente todos os itens, devidamente datado e assinado

p"i" n"p."*rt""te Legal da licitantel com carimbo e identificação do subscritor, tendo na sua

parte extema escrito:

a) ldentificação e endereço da concorrentel

b) Denominação da Licitação;

c) Objeto da Licitação;

Avenida Beirs Mar, n" t l.000, Baln. Meu Recsnro - ILHA COMPRIDÁ/SP - CEP: 11925-0()0
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d) Envelope nu 02 (dois) - PROPOSTA COMERCIAL

3.1 - Da proposta deverào constar com clareza e sem rasura os seguintes elementos

3,1.1 - Nome e qualificação cornpleta da empresa proponente;

3.1.2 - Ca*a proposta contendo o custo total da obra, prazo para execução e validade, de

acordo com o estabelecido no Edital não inferior a 60 (sessenta) dias;

3'1.3-APropostadePreçosseráelaboradacombasenasinformaçõescontidasna
planilha de orçàmento da Prefeitura Municipal de llha Comprida, respeitando os mesmos

ie*iços quantitativos, sendo os preços unitários advindos das respectivas composições de

preços. A'coluna de totais parciais deverá ser obtida. com a multiplicação do valor unitário

pelá quantidade de cada item, a somatória de todos os totais parciais será o valor da

Proposta. . .

3.1.3'1.Composiçãodetalhadadopreçounitáriooleftado;'

3.1.3.2 - para todos os itens do orçamento, deverá ser anexada sua respectiva cornposiçào

de preço unitário;

untc

^J

3.1.3.3 - Para cada composição de preço unitário, deverá ser apresentado o detalhamento

do, 
"at.rto, 

da produtividade aa equipá e/ou equipamentos urilizados, de modo ajustificar

;;lrdi.", de pràdutividade utilizad-os na CPU - Composição de Preço Unitário;

,3,1.3.4 
- Composição dos custos horários dos equipamentos utilizados, na cornposiçào de

Preços Unitários;

3.1.3,5 - Tabela completa com os custos de todos os insumos' que deverão ser utilizados

nu õo.porlçao de Pieços Unitários, composição de custo horário de equipamentos' tais

como: mão de obra, equipanlenlos e nlateriaisi

3.1.3.6 - Composição da Taxa de Encargos Sociais para horistas e mensalistas;

3.1,3.7 - Composição de taxa de BDI- Beneficios e Despesas Indiretas adotado;

3.1.3.8 - Os valores calculados terão a segunda casa decimal anedondada;

3.1.3.9 - Cronograma fisico-financeiro:

3,f.3,f0 - Validade da proposta: 60 (se;Eenta) dias' ,"

Ávenida Beira Mar, n" 1t.000, Baln. Meu Recsnro - ILHA COMPRIDA/SP - CEP: I1925-000

E'mail : i a ridicoilha@tah oo' c om' hr
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3. t.3.1 I Dirta base daproposta: Outubroi20l4'

IV_D0JUI CAMENT(ffi
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Federal no 8666193;

4.1.6 - Serão desclassificadas as Propostas Comerciais que

4.1.6.1 - não atendam as exigências do editall

4.1.6,2 - contiver rasuras, emendas ou borrões;

4.1.6.3 - não atenderem as exigências contidas no item 3;

À
)

4.1, No dia e hora determinados a Comissão de Licitação iniciará os seus trabalhos'

cabendo ao Presidente da Comissão declarar a abertura e indicar o servidor para elaborar a ata.

4.1.r - o Presidente iniciará a abertura dos envelopes de n" 0l DoCUMENTOS PARA

HABILITAÇÃO e verificará se foram cumpridas as exigências da Lei e do Edital;

4.1,2 - A Comissão desclassificará qualquer participante que não tenha preenchido oí
requisitos legais quanto à Documentação, ato em que o Presidente fará constar da Ata e devolverá

aoiepresentãnte lêgal da empresa participante da licitação, o Envelope no 02;

4.l.3..Proceder.se-áaaberturadosenvelopesn"02contendoaspropostasdos
concorrentes habititados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou tenha

havido desistência expressa, devidamente consignada em ata, ou após o julgamento dos recursos

interpostos.

4.1.4-Aspropostascomerciaisserãoclassiftcadas,pelaordemcrescentedeseupreço
global, considerando-se vencedora, a de menor preço global proposto;

4.l.5.Nocasodeempatedaspropostas.serárealizadoSorteioentreasl,icitantes
empatadas para definir a ordem de suas ilasiificações, nos termos do artigo 4l - § 2'., da t-ei

1ll

)

4.1.6,4 - Estiverem com valor global superior ao valor orçado pela Pre[eilura Mtrnieipal dc }
itt.,u-Co*priau, ou com pieçôi manifeitamente inexequíveis, assim considerados aqueles

que não 
'renliam a ter demonstratlo sua viabilidade, atravós de documentação quc

Jon.,p.ou" que os custos dos insumos sâo ooerentes com os de mercado e que os

coeÍjrcientesdeprodutivrdadesãoconpatíveiscomaexecuçãodoobjetodoContrato.

4.1.6.5 Considera-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejarn

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritrnética dos valores das propostas superiores a 50%o (cinquenta por cenlo) do

valor orçado pela Prefeitura Municipal de Ilha Comprida;

b) Valor orçado pela Prefeitura Municipal de llha Compri<Ja;

4.1.6.5 - Apresentarem cronograma fisico-financeiro em desacordo com a proposta

comercial;

Avenida Beira Mar, n" 11.000, Baln. Meu Recanro - ILHÁ COMPRIDA/SP - CEP: I1925-000
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4.1,6.6 - Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos,

irrisórios ou de valor zero

unic

4.1.6.7 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas lorenl

desclassificadas, a comissão Julgadora de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo cle

08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outlas plopostas,

escoimadas das causas que ensejaram a sua inabilitaçâo ou desclassificaçâo'

4.r,6.8 - o Presidente da Comissão recolherá todos os documentos e os anexará. ro

processo de Licitação, colhendo antes a rubrica dos participantes em tais documentos. ..'1. '

5.1-AComissãodeLicitaçãojutgaráeclassificaráaspropostasapresentadasqueserào
ciassificadas pelo valor obtido atraves ãa aplicação dos preços unitários, as quantidades estimadas

na ptanitt u ôrçamentária, classificando-sé em primeiro lugar a empresa cuja proposta for a de

menor valor global;

5.2 - Para efeito desta licitação o preço orçado pela Prefeitura é de R$ 35.391.365.33 (TRINTA E

ôiNCô úu_nOEs, TREZEN.ioS E NovENrA E uM MIL, TREZENToS E SESSENT,\

E CINCO REATS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS);

5.3 - Caso a proponente primeira colocada, com o menor preço' seja desclassificada' será chanlada

a segunda colocada e assim sucessivamente;

5.4 - Serão desclassiÍicadas as propostas que:

5,4.1 - Não obedeçam às exigências do Edital ou da Legislação Aplicável;

5.4.2 - Sejam ontissas. vagas ou apresentem inegularidades capazes de prejudicar o

julgamento;

5.4.3-AComissãoJulgadora,apósanáliseeemparecerfundamentado'apresentará
relatório ao senhor Prefeito para homologação ou anulação, conforme o caso;

5'4.4-EmparecerdevidamentefundamentadoaComissãopoderádesclassiÍicarqualquer
concorrente ou p.opo. ao senhor Prefeito a anulação da Licitaçào;

5.4.5.Emcasodeanulaçãodalicitaçãoosparticipantesreceberãodevoltaa
documentação apresentada, bem como a caução inicial'

V - JU'.GAMENTO DAS

6.1 - Serão admitidos os recursos constantes da Lei Federal n' 8.666/93, Artigo 109 e os prâzos

serão contados confonne Artigo I l0 da mesma Lei;
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6.2 - O prazo para impugnação deste Edital é o constante do parágrafo lo, do Artigo 41, da Lei

Federal no 8.666193;

6,3 - As impugnações serão julgadas pela cornissão de Licitação, com recurso ao senhor Prefeito.

6.4.- Em havendo desistência expressa de qualquer interposição de recursos devidamente

consignada em ata por parte das proponentes, poderá a Municipalidade, suspender o. prâzo,

proceãendo com a Hàmologação e Adjudicação de imediato à proponente declarada vencedora.

VII - DOS PRECOS E REA

7.1 - A execução desta obra será pelo regime de empreitada por preço global' do tipo menor

preço;

7 .2 - Os preços permanecerão fixos pelo p razo d,e doze meses. contados da data-base da proposta,

confonne determinação contida na Lei 8.88 O de 27105194, ou outro diploma legal que vier sucedê-

la. Após este prazo os Preços Poderão ser reai ustados pelos indices gerais FIPE - Terraplenagetn,

Pavimentaçào e Edificações

7.3 Os recursos financeiros para atender o obj o desta Licitaç constam da f)otação

Orçanrentária: I 5.452.0006. I 005 Ficha n" 083 , se'ndo proveniente do Orçamento Vigente'

alocadas no DePartamento Munici pal de Obras e Serv(os,

e\

7.4 - As alterações contratuais ocasionadas pelo aumento ou diminuiçào dos quantitativos

inicialmente previstos, serão dirimidas pelo Àrtigo 65, da Lei Federal n' 8.666/93 e suas

alterações posteriores.

yIII---DO]EAIIBAMENIO

8.1 - As planilhas de Medições serão elaboradas pela empresa CON'|RATADA ao flnal de cada

etapa, de acordo com o cronograma fisico-financJiro, e serão previamente conferidas' revi'sadas e

,iriuáu. p"ru Divisão Técnica-de Engenharia, ou Engenheiro designado para fiscalização, fazendo

parte integrante da fatura.

8.2-ospagamentosdasfaturasconferidaspelaDivisãoTécnicadeEngenharia.serãoliberadas
após l0 (dez) dias da aPresentação

/
9.1 - o presente contrato vigorará pelo prazo de 

1É- lI-(::§:entÔs e trinta) dias' contados da data

de emissão da Ordem de Serviço, expedida pela CONTRA'IANTE'

9.2 - A Ordem de Serviço será fomecida pela Prefeitura a vence<iora da licitação ern até 05 (cinco)

dias após a assinatura do contrato

9.3 - A ticitante vencedora deverá iniciar a obra nos primeiros l!'(quinze) dias, após a assinatura

do contrato; :
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9.4 - Também nos primeiroe 15 (quinze) dias, após a assinatura do contrato a licitante vencedora

deverá colocar placa conforme padrão a ser lornecido pela Divisão 'l'écnica de Engenharia. 
^

x-nÂ§fuNALlDADll§

l0.l - Multas; ,. 1

l0.t.l - Sem prejuizo das penalidades estabelecidas na Lei Federal n" 8.666/93. serào

estipuladas as seguintes multas:

a) 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por desatendimento de qualquer de suas cláusulas;

b) 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na entrega da 9!ra ou no

término das etapas previstas no cronograma-fisico.

XIi-DOIOIIIBAIO

ll.l - Assinatura e Caução;

11.1.1 - A finna vencedora será notificada para a assinatura do contrato no prazo de ate l0
(dez) dias corridos, a contar do recebimento da notiÍicaçào, devendo para isso eletuar previauente

na Tesouraria da Prefeitura Municipal de ilha Comprida, a titulo de Caução de Garantia de

contrato, o recolhimento da importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do

contrato;

11.1.2 - Esta caução poderá ser feita dentro de uma das rnodalidades previstas na Lei

Federal nu 8.666193 e alterações, sendo em:

ç

ÀB

/-I \
C

\\
a) Moeda Corrente Nacional;
b) Títulos da Divida Pública;
c) Seguro Garantia;
d) Fiança Bancária.

a
0

)

5
a

11.1.3 - Devolução: após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo das obras:

I1.1.4,- A caução efetuada em moeda conente será devolvida coln atualização monetziria

XII - CONDICOES T'8 ru

l2,l - Após a conclusão dos serviços, a obra será recebida:

a) Provisoriamente: pela Divisão de Projetos e Obras, mediante tenno

provisório, assinado pelas partes, até l5 (quinze) dias após o ténrrino da obra;

b) Definitivamente: pela Divisão de Engeúaria e Projetos, mediante tentlo definitivo, assinado

pelas partes, após decorrido o prazo de observação de 60 (sessenta) dias, que comprove a

adequaçâo do objeto aos termos contratuais.
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12.2 - Durante o período de observação a contratada ficará obrigada, a refazer às suas custas, as

substituições e reparações reclamadas em consequência de vícios de construçâo porventura

existentes, até que se lavre o termo de recebimento delinitivo, sempre sem preiuizo da

responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfàita

execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei, a que fica sujeita a empresa.

XÍII - OBSERVAC §

l3,l - Qualquer informação necessária, será prestada pelo Departamento de Compras, junto a

Cornissào de Licitação até 72 (setenta e duas) horas antes da abertura das propostas, no horário de

expediente da Prefeitura;

13.2 - Para esta Licitação é proibido consórcios ou qualquer tipo de agrupamento de flrmas

constituídas;

l3-3 - As cauções das firmas não habilitadas e das habilitadas não vencedoras da Licitação serào

devolvidas dentro do prazo de l0 (dez) dias da homologação clo objeto a fima vencedora,

mediante solicitação escrita das empresas;

13.4 - A caução da garantia de proposta da firma vencedora será devolvida quando a etnpreiteilr
eletuar a ca ode garantia contratual;

13. - A visita té cl.) a mencionada no itern 2.3.8 deste Edital, será realizada e1n data-pre-

ndada, mediante r uerimento, devendo os representantes dos licitantes comparecerem no

aço Municipal, e sc irigirem a Divisão de Engenlraria e Projetos, procurar pclo Engcnheiro
,' Senhor Juraci Brito dcOliveira

13.7 - lntegram o presente Edital os seguintes anexos

Anexo I
Ancxo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII
Anexo lX
Anexo X
Ancxo Xl
Ancxo XII

Minuta do Contrato;
Termo de Visita Técnica;
Modclo de Declaração;
Declaração que não emprega menores;
Retirada de Edital
Memorial Descritivo;
Planilha Orçamentária;
Cronograma Físico Financeiro;
Planla de Situação;
Planta dc Localizaçãot
Projeto Básico
'I ermo dc Ciência e \o(ificaçâo.

Ilha Comprida,20 de Novembro de 2014'

DÉCIo JoSÉ VENTUR4
Prefeito Municipal
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