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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SE-TOR DE COMPRAS

PREFEITURA MIJMCIPAL DE ILIIA COMPRIDA
(DEPARTAMENTO DE COMPRAS)

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE N'025/2009

A PREFEITTIRA MUMCIPAL DE ILIIA COMPRIDA, entidade públic4 inscrita no
C.N.P.J./I,I.F. sob o no 64.037.87210001-07, com sede na Avenida Beira Mar, n 11.000 -
Balnerário Meu Recanto, neste Município de Ilha comprid4 Estado de são paúo, toma público,
para coúecimento dos inteÍ€ssados, que faní realizar alicitação na modalidade "coNVITE", do
tipo Menor Preço, objetivando a contratâção de empresa para execução dos serviços de
manutenção mensal de guias e sarjetas, consistindo na execução dos serviços constantes da
planilha em anexo, em diversos locais, pelo período de 02 (dois) meses, de conformidade com as
planilhas elaboradas pela Divisão Tecnica de Projetos e Engenharia desta Municipalidade. O
recebimento e abeÍtrrra dos envelopes de Habilitação e Proposta de preços dar-se-á no dia 2g de
Abril de 2009, às Il:00 horas, na sala do setor de compras da prefeitura Municipal de Ilha
comprid4 no enderego acima e as informações serão prestadas pelo fone (O)ofl 3) 3942.7000 e
fax (0)0{13) 1842.1141, nos horários das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas de segunda a
sexta feir4 até 02 dias úteis anteriores à realização do certame licitatório.

A presente licitação será regida pela Lei N' 8.66ó, de 2l de junho de 1993 com srtas
alterações posteriores, e ao estabelecido neste Edital.

I - DO OBJETO

o objeto da pÍes€nte licitação é a conratação de empresa para execução dos serviços de
manutenção mensal, de guias e sarjetas, consistindo na execução dos serviços de varrição,
raspagem e limpeza manual, com rctirada do materid de guras e sarjetas, nos locais identificados
nas planilhas em anexo, pelo período de 02 (dois) meses, de conformidade com as planilhas
elaboradas pela Diúsão Tecnica de Projetos e Engeúaria desta Municipali,tade.

Os serviços deverão ser executados em rigorosa observância aos projetos, às Normas e
especificações tecnicas fomecidas e em conformidade com Írs condições do Edital e da
vencedora.

II .DIAEHORÂ

Os envelopes DOCLIMENTAÇÃO e PROPOSTA deverão ser entegues no
Compras na Av. Beira Mar, no 11.000, neste Mtmicípio de Ilha Comprida até à l0:30 hor s do
dia 28 de Abril de 2009, iniciando-se a abertura dos envelopes TTOCUMENTAÇÃO , no mesmo
dia e local, as 1 1:00 horas.

ULNÁBIIJIACAA

Para habilitação os concorrentes deverão apresentar os documentos guir relacionados,

to

de um envelopeem original, reprodução autenticada ou publicação da imprensa ofic
fechado e lacrado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SE-TOR DE COMPRAS

3.1 - HABTLTTAÇÁO JURÍDrCA
3.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual ou contrato social;

3.2 - REGULARIDADE FISCAL:

3.2,1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPO;
3.2.2 - Prova de regularidade pÍrÍa com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do

domicílio ou sede do licitânte, na forma da Lei;
3.2.4 - Prova de regularidade à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço, demonstrando situaçiio regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

3.3 - QUALTFTCAÇÃO TÉCNTCA

3.3.1 - Declaração de que assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita
execuçilo da obr4 e que tem pleno conhecimento do local, condições de acesso, fomecimento de
material, mão de obra e regime pluviométrico.

3.4 - DISPOSIÇÔES GERAIS

3.4.1 - Indicação do responúvel ou responsiveis que assinarão o Termo de Contrato, com a
qualificação completa e cargo que ocupa ou ocupam na empresa e, se procurador o instrumento de
mandato;

3.4,2 - Declaraçilo expressa de que a emprcsa aceita todas as condiçõos contidas neste
Edital;

Yry.=EBOBO§IA

As propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados e lacrados.

4.1 - Da proposta deverão constar com clareza e sem ftsura os seguintes elementos:

4.1.1 - Nome e qualificação completa da empresa proponente;
4.1.2 - Cafiz proposta contendo o custo total dos serviços, pÍazo para execução e validade,

de acordo com o estabelecido no Edital;
4.I3 - Orçamento contendo quantidades, preço total de acordo com a planilha elaborada

pelaPREFEITURA;
4.1.4 - No montante pÍoposto pela concorrente deverão estar inclúdos todos os custos

op€Íacionais e administrativos de sua atividade e os tributos que eventualmente se façam devidos;
4.1.5 - Os elementos que formam a proposta deverão ser datados, rubricados e assinados

sem emendas, rasuras entreliúas ou ressalvas;
4.1.6 - Validade da proposta: Até 60 (sessenta) dias.

V - DoS TRÂRAI .Hos DA Áo

5.1. No dia e hora determinados a Comissão de Licitação iniciará os seus trabalhos cabendo
ao Presidente da comissão declarar a ahÍtura e indicar o servidor para elaborar a ata.
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5.1,1 - Nos envelopes de Documentação e Proposta serão colhidas assinaturas de todos os

presentes, antes da abertura dos mesmos;
5.1.2 - O Presidente inicianí a abertura dos envelopes de no 0l - Documentos e verificaní se

foram cumpridas as exigências da t ei e do Edital;
5.1.3 - A Comissão Julgadora aprecianí na hora qualquer impugnação apresentada;

5.1.4 - A Comissão desclassificará qualqueÍ participante que não tenha preenchido os

requisitos legais quanto à Documentação, ato em que o Presidente faní constar da Ata e devolvená

ao r€presentante legal da empresa participante da licitação, o Envelope no 02;
5,1.5 - A firma não habilitad4 não tená seu Envelope no 02 - Proposta abeío, sendo o

mesmo devolvido ao seu repÍ€sentânte;
5.1.6 - Findos os rabalhos a Comissão lavrará runa ata constando todos os dados

necessilrios, nomes dos participantes, representantes, ocorrências e manifestações durante a

reunião;
5.1.7 - São proibidos adendos ou complementos às propostas apresentadas;

5.1.8 - O Presidente da Comissâo recolheá todos os documentos e os anexará ao processo

de Licitaçâo, colhendo antes a rubrica dos participantes em tais documentos.

YI - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 - A Comisúo de Licitação julgará as propostas apresentadas que serão classificadas pelo val

obtido, classificaÍldo-se em primeiro lugar a empresa cuja proposta for a de menor valor total;

6.2 - A classificação das propostas seú efetuada na ordem crescente dos valores apresentados;

e seis mil e setecentos e nove reais e oitenta e quatÍo centavos), para o período de 02 (dois) meses;

65 - Caso a proponente primeira colocad4 com o menor preço, seja desclassificada será

a segunda colocada e assim sucessivamente;

6.6 - Serão desclassificadas as propostas que:

6.6.1 - Não obedeçam às exigências do Edital ou da Legislação Aplicável;
ó.6.2 - Sejam omissas, vagas ou apresentem inegularidades capazes de prejudicar

julgaÍnento;
6.6.3 - A Comissão Julgadora, após anríIise e em parecer fundamentado' apresentará

relatorio ao seúor Prefeito para homologação ou anulação, conforme o caso;

6.6.4 - Em parecer devi,la'"ente fundamentado a Comissão podeni desclassificar qualquer

concorrente ou propor ao seúor Prefeito a anulação da Licitação;

6.6.5 - Em caso de anulaçiio da Licitação os participantes receberão de volta a

documentação apresentada, mediante Íequerimento.''I4LnO§.BECI8§ír§ÁDMr§§Í\ru§r-u4PuGNACÔ[§

7.1 - Serão admitidos os Í€cursos constantes da tri Federal no 8.666/93, Artigo 109 e os pnrzos

serão contados confomre Artigo I l0 da mesma Lei;
7.2 - O prazo para impugração deste Edital é o constante do parágrafo lo, do Artigo 41, da Lei

Federal no 8-666191;

63 - Na hipotese da oconência de empate ent.e duas ou mais propostas e após obedecido o

disposto no panígrafo 2o do Artigo 3" da Lei Federal no 8.666193, o desempate seú feito por meio

de sorteio, em dia e hora previarnente comunicado aos habilitados;
6.4 - Para efeito desta Li;itação o preço total estimado pela prefeitura é de RS 76.709,84 (Setentay'
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7.3 - Eventuais impugnações deverão ser propostas no pftzo estabelecido na Lei Federal no

8666/93 e suas alterações posterioresl
7.4- As impugnações serão j ulgadas pela Comissão de Licitação, com Í€curso ao Senhor Prefeito.

7.5.- Em havendo desistência expressa de qualquer interposição de recursos devidamente
consignada em ata poÍ parte das proponentes, poderá a Municipalidade, suspender o pÍat:zo,

procedendo com a Homologação e Adjudicação de imediato à proponente declarada vencedora.

VTTI - DOS PRECOS E REA.

8.1 - A execução destes serviços obedecerá o regime de preço global.

8.2 - Os preços permanec€rão fixos e irreajustríveis pelo prazo de doze meses conforme

determinação contida na lei 8.880 de 27/05194, ou outro diploma legal que vier sucedê-la. Após

este prazo os preços poderão ser reajustados pelos índices gerais FIPE - Terraplenagem,

pavimentação e edifi cações.
8.3 - Os recursos financeiros para atender o objeto desta Licitação, constam das Dotação

OrçamentáLria no 020601.15.45 1.001 7.2035.0000.3.3.90.39.00.

IX-ID.EATUBAMDNIO

9.1 - As medigões serão elaboradas pela empresa CoNTRATADA ao flrnal de cada mês, e serão

previamente conferidas, revisadas e vistadas pela Divisão Técnica de Engeúaria' ou Engenheiro

designado para fiscalização, fazendo parte integÍante da fatura.

9.2 - A medição apresentada, após a sua ac€itação, seni enviada à contabilidade Municipal'
juntamente com a respectiva Nota Fiscal, para elaboração do empenho, para posterior pagamento.

X.E)(E,CUCÃODOSSERvICos

I0.1 - O prazo para execução dos serviços sení de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data_de

assinaturà do càntÍato, admitida a recontratação, nos termos do inciso lI, do Artigo 57, da Lei

Federal no 8666/93 e suas alterações.

10.2 - A licitante vencedora devení iniciar os serviços nos primeiros 15 (quiue) dias após a

assinatura do contrato.

E=NA§.PENÁLIDADE§

l1.l - Multas;
11.1.1 - Sem prejuízo das penalidades estabelecidas na Lei Federal n' 8.666/93, serão

estipuladas as seguintes multas:
a; 5% lcinco poicento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer de suas

cláusulas;
b) 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato reajustado, por dia de atrâso na entrega da

obra ou no término das etapas previstas no cronograma-fisico.

XII=NO_CONIRATO

12,1 - Assinatura;
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12.1.1 - A firma vencedora seú notificada para a assinatura do contrato no prazo de até l0
(dez) dias corridos, a contar do recebimento da notificação;

XII' - CONDTCONS DE

13.1 - Mensalmente e após a conclusão dos serviços, estes serão recebidos pelo Engenheiro Fiscal,

ou funcionáLrio designado, mediante apresentação da Nota Fiscal, que contemple a execução dos

serviços, durante o respectivo mês;

13.2.- A Divisão Técnica de Engeúari4 devenl comprovar a adequação do objeto aos termos

contratuais.
133 - Em não estando de acordo a execução, a contratada ficani obrigada, a refazer a sua custâ, as

substituições e reparações reclamadas em conseqüência de ücios porventuÍa existentes, sempre

sem prejuízo da responsabilidade civil pela solidez e seguança dos serviços, nem ético-

profisiional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei, a que fica

sujeita a empresa.

XIV - ORSFRVACÕES ErNAIS

l4.l - Qualquer informação necessíria sená prestada pelo Departamento de Compras, junto a

Comissaà de Licitação até 24 (vinte e quatro) horas antes da aberhra das propostas, no hoário de

expediente da Prefeitura;
ti.Z - paru esta Licitação é proibido consórcios ou qualquer tipo de agrupamento de firmas

empreiteiras constituídas para participar deste Convite;
tl3 - antes da entrega dà proposta deverá a empresa que desejar concoÍÍer, verificar se todos oc

orçamentos e documentações estão deüdamente rubricados e assinados;

14.7 - Integram o presente Edital os seguintes x

Anexo I)
Anexo If)

Planilhas Orçamentrírias;
Minuta do Contrato;

Ilha Comp 1 de Abril de 2009.
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