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EDIAI.-DEIJ(xIACÀo - "roMApA pn pRnÇos - mrn

REGIME »n nxrcuçÃo - EMpREITATIA FoR MENoR pREÇo cr,oBAL.
mcrsuçÃo err.rcÁvsr, - Lu mlo[RAL N' r.6óót93, suas ar,renaÇôos
INTRODUZIDAS PEII\ I,EI TEDERAL I\T E.EE3, DE OE Df, JT]NHO DE I.994, COM O
DISPOSTO NE§TE f,DTTAL E SEUS AIt{f,XOS E DEMAIS I,NCTSUçOTS
npr,rcÁvrrs nl psrÉon.

A PRETEITI-IRA I}R II,EÀ COMPRII}A, REPRESNNTÀI}À PiOR SEU PREI.NITO
MUnuCIpATâ o snNtroR oúcto .rosÉ vsxruRA, ToRNA púsLrco pA.RA

coNHEcIMENTo DE ToDos os INTERESSADoS, eur BsrÁ ABERTA
t tct'tlÇÃo, MoTTALTDADE Tonl,AÍrA DE pn.EÇos - N" ootnu4 rARA A
rxncuçÁo DAs oBRAs DE pERENtzAçÃo n oBRAs coMptEMENTARES, No
TRECEO ENTRE o BALNEÁRIo JARDIM TRoPICAL E o BALNf,ÁRIo YILA
NovA, NEsr[ uuurcipro DE u.HÀ coMpRrDÀ, asrAuo on sÃo pAULo, EM
CONFORMIDADE COM AS PLANTA§, MEMORIÂL DE§CRITTVO, PLANILHAS
onçlrvron'rÁRrAs E DEMATS rrocuucNTos euo TNTEGRAM o rRESENTE
EDITAL

L:-INIB(DIICÀO

r.1 - oBJlr'r'O

O objeto desÊa Tomada de Proços é a Execuçilo das obras de Perenização e Obras
Complementares, rc lrccho artrc o Balneário Jardim 'Iiopicâl c o Balrcário Vila Nov4 neste
Municipio de Comprida, L,sado dc São Paulo, cnr conformidadc com as plantag memorial
descritivo, planilhas orçameírtáÍias e demais documentos que integram o prescnte edital de
licitação.

I.2. DIA E HORA

OS CNVEIOPCS DffiUMENTAÇÃO PARÁ HABILITAÇÃO C PROPOSTA COMERCIAL
deverão ser etrtrelIues no Departameato ltotocolo na Avenida Beira Mar, no I I .000, neste
Município de Ilha Cornprida até às 09:30 horas do dia 26 de Março de 2012, iniciando-se a
abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO, no mesmo dia e locat às 10:00 horas.

II- D(}CITMFNTOS PARA

Para habilitação os coÍrcoÍr€des deverão apreseÍÍar os docrrmentos a seguir relacionados,
em original, rep,rodu@ aü€flticada ou pblicação da imprensa oficial, de*ro de um envelope
fechado e lacrado tendo na sna paÍte e:<terna escrito:

r) Idemtificsção e cdercço da concorrente;

b) Denominação da Licitação;

c) Objeto da Licitrção;

Avenida Beba Mo, a' 11.ffi0, kl* Mu Rzcltt o - IIIIA COMPRIDA/SP - CEP I 192íM0
E nd* inrirüc@jthryonryi& ry. gov. br
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d) Envelope no 01 (um) - DOCLMENTÀÇÃO PARÀ HABILITAÇÃO

2.1 - H AD,ÍLTT AÇÃO JUR ÍDICÁ

2.1.1 - Registro comercial, no caso de ernpresa indiú&ral'

2.1.2. Ato oonstitutivo e elteração estâtuto ou contrato sooiel (com a última alteração)

em vigor, devidamente registrado, ám se tratardo, de sociedades comerciais, e, no caso de

sociedades por ações, acompanludo de docurnedos de eleição de seus administradores;

2.r3 - kEcrição do rto congritutivo, tro caso de soci€dtdÊs ciüs, scomprDhâda de prova

da diretoria ern exercicio;

2.2 . REGUI-,Af,IDADf, Í'I§CAL:

2'2.1 . Prova de in§crição no Cadastro Naciorral de Pessoas Jurídicas (CNPI);

L2J2 - PÍwa dc ins(,ição no cadâ§ÍÍo de coútrituiiles e§tâdud ou rnmicipal, se houver'

relativo ao domicilio ou sede do licitante pertinenre ao §Êi! riamo dc aividade e compdivel com

o objeto contÍdual;

2.2.3 - Provt de Rryuhridade para com a Fazerda Federal;

2.2.4 - Prova de regplaridade para com a Fazenda Estadual;

225-ProvadeRe$hfiddepârscomaFa:zcúaMu,ticipâldodomicilborrsededo
licitante;

2.2.6 - Prova de Regularidade reletiva a Seguridade Social;

2-2.7 - Prova deRegularidade relativa ao Furdo de Garantia por Tempo de Serviço;

22.s-DcclâÍàÉodecorrhecimertodasinformaçõeuegrraccitatodasrscoodiçõ€§do
Edital, para orrprimemto das obrigações do objeto da licitação;

2J - QUALIflCAÇÂO rÉcmcl

23.f - CeÍtidão de registro da ernpresa emitida pelo CREÀ;

232-Cooprov4ãodeaprirlãodagmpÍ6âpraaolccuçãodoobjaod.licitâÉo'
mediante-a apresernaçeo d" a.S"a, expedido ú p*."" i*iaica de direito público ou privado,

devidamente' registrado * áiA"a" óronssiooat 
-"orryet."rte, 

coúpdivÊt em caracteristicas'

prazos e quantidades com o ójeto da licitação'

2.3.3 - A capacitaçilo tecnica profissionel será comproyada arraves 1" Ii:hi.d" Registro do

".pr"gJ", 
*;i"d" iunro a Ddeu'cia Regioml de Tr&lho, conlÍrüo dE tÍâbâlbo, regisro em

Avenidt kbt Mo, i il.y,#fry#ffi;;Hif.{#:^, _ @h t I e2 ilxn

fls.
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carteira de tÍabalho, no ctÉo de socb, atraves do coolÍato social em ügor ou corÚâto de

profissional autômmo que preencha c requisitos e se rcsponsabilizc tccricamcnte pela execução

da obra.

2J.,í - As espsciticâçõg, quantidades e prazos de exccução cxigidos para comprovaçilo de

experiência pela licitante p"ra o p.esent" editaL sáo de no minirno 509â (cinqüenta por cento) do

objeto desta licitação.

23.5 - O(s) de«ado(s) e recpecriv{s) C€Íti& de Acervo Tecnico (CAQ par'a

compÍovação Oa aúiOro 'recrióaOperáciomt em nome da licitante or do profissional a ela

vinculado.

2.3.6 - tndicação das instslsçõo§ e do aparelhamento tecnico adequado c disponível para a

ralizaçío do objeto da licitaçâo;

23.7 - Atestâdo d€ üsitâ cfeluada pot repÍG{íItaÍtc da ornpresa, ernitido pela Divisão

Tecnica de bngenharia dâ ldeitura Municipal de llha Cornprida conprovado que o mesmo

visitou os locais das obras;

2.3.S - O repÍesêntsnte de cade empresa' devcrá agerdar até o dia 23 !? MT9 de 2012'

mediante requerimento, a data para realizaaao da visita 'l'ecnica, junto à üüsão de 
^ltojetos 

e

obras da Prefeitura uunicipa'de uha comprida, situada à Avenida Beira Mar, no I1 000 -

s"q"ui.ã"No'te-llltCorryriddsP,d€'9cÚdocomparoceÍmud&dedocumcotoqueoompÍove
a sua represertação.

2.3.9 - Íodicação do respoasável(s) que assinará(ão) o Termo de Contreto' com a

qualificação complaa ã cargo que (rcupa na empresa e, se pÍocuraôr' o instÍumento de mandato;

43.9.1 - Indicação do pr@q paa reprcscntâla m cxecução ô cotttÍdo;

2.3.9.2 - Declaraçfo o<pressa de que a empf,e§a:

r) Aceita todas as «xdições contidas neste Edital;

b) Que todo e qualquer coÚrato de ubempreitada relacioruda com a obra deverá ser

p.*iu."otà submetida I na"itur" gue, poÍ *. "á catúârá o irícressc c convcniência dcssa

subempreitada e' se concodar, de\'ÊÍâ dr dnrfua e,Çressa;

2.3.1G Os docunrcntos pare habilitação deverilo ser apresentados no gnginal, por qualquer

p.*o* ã" *fia auteÍrticâdg'ou po. publicação em órgão de lmprensa Oficial e permanecerão

anexados ao Proces§o;

23.lr.QuandorÉohorvercoglichaçãodoprrzodevalidadoDGdo(rtlÉÍúo§re]|gidos
nos iteng os m€§nxls serao accitos quaodo emitidot em daa Íâo antenoÍi 60- (scsserta) dias da

data prevista p"r" " upto"ttt çáo do envelope n" 0l - DOCUMENTAÇAO PARA

IIABÚITAçÃO.

ÁwnidakiaWo,n'II-IX,klnMuRmnb-ILHÁCOMPRIDÁ/SP'CEhtlg2HXN
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2.1.12 - Doclaração dc que assumc inteirs e completa rcsponsabilidade pola perfeita

execuçâo da obra e que tem pleno coúecimento ô local.

2.1 - QUALmCÀÇÃo EcoNÔmrco'nnrxcElRA:

2.4.1 - Balanço do últinp exercicio, aprescntados m forma pranista oo artigo 3l - I, da Lei

Federal no 8(t66193.

2.4.2 - PTova de ter a eÍnpress capital social, de valor igual ou srpeÍior a R$ 47.000'00

(Quarenia e seÍe mil reais).

2.5 - DEMONSTR,AÇÃO I}E CAPACII}ÀDE ECONÔMICGFINÀNCEIR.A:

2.5.1-Acomprovaçíodabor§itusçãotinarrceiradeempresa§eÍíavsliadadeacordocom
o, p".â.iro. prwisos ó"i*o, ..,Uo que os coeiicierÍes aceitos deverão e§tar enquadrados

""qir"f"r 
ali preisos. O eventual não enquadramento ensejará a con§€qüente desclassificação da

licitante;

2.5.2 - Não será admitirta a prticipação de empresa que possrir Írdice de Liquidez - ILG

,"*r ão"'ã*-ilol-Irdt"fl; sãtrc#" - IS menor ao àue t,oo, calorlados.pelas fórmulas

"pi"*rt"a"l 
no íem 2.5.3 dese edital e com dados extraídos do balanço ptrimonial;

2.53-Combâs.rDúhirrBalarryoPatrlmnieleDÊmodÍÉdorcohadodo
exercício, apresentar com destague ern folha scparada o qre sc scguc:

l. Índice dc Liquidcz Gcrrt (lLG)

Ativo Cirq.rlante + Realiz- a l,ongo Prazo

ILG=
Passivo Circulante + Lxigtvel a Longo Prazo

2. Índicc de Liquidcz Corrcnte

Ativo Circulante
ILC = ------

Passivo Circulante

3. Grau de Cndividemento

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

GE=_-----
Aüvo'l'otal

Para aferição da capacidade tinanccira, lica cstabclecido o quociente de:

( ILG) indice de Liquidez Geral' maior ou igual a I '00
iUCí inai* a" Liquidez Corrente' maior ou igual a l'0o

AvenidaBebaMo,n.Il.N)o,khlMaRanfu-IIhIAcoMPRIDÁlSP-CEklI925.0M
E-nait: fu ie:@ilhuqryiih' ry' ga' bt
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(GE) Grau de EndividÍnerrq rmr ar igual a 0,Í)

2.6 - GARANTIÂ§:

2.6.1 - A empresâ concoficatc dwerá juntar compfovsíte dc depósito junto a 'fesotraria

da Prefeiturq como garantia de ura proposta de preço, efAuado até às 17:00 horas do dia 23 de

Março de 2O12, na importância Ae iS |.ZOO,OO (qurtro mil c sctcccot* rceis) que poderá ser

feita nas nroaaúatca úc ilfac no rtigo 56, § t", dâ I4i n" 8.666l93 c rres aher4ões;

2.ó.2 - Relação dos compromissos assrmidos pela empresa para fins de anáúise conforme

dispõe o Wâgrefo 4", alínea IIf do Artigo 31 da Lei Foderal no E'ffi1931'

2.6.3-call^deapresentaçãoecrederrciamentod€umrepre§entantelegaljuntoà
Comissão de Liciilrção *r -poO-o 

i-a paticipar, t*.*ilx c dccidir pda mpreq quando da

abertura das propo*a§L ryreseí[r& sepradanente;

rrr - PRí}P0St'À coM

APropo$adePreçosdenerás'erapresentadaemduasüas'umaoriginaleoutraópia
simpleg 

"rtt 
'irrpn"r.", úoprr* da licúnre .nrmorades 

soqtremialnrsfitc dgrrcndo conter

,ii'g",i""-J"'t6r rl i',À a*6"-t*e datado- e assinado pelo rcpresentrrte legal da

fi"itiri", com carimbo e idemificação do srbscritu, tendo oa §u partê orierm escrito:

e) Identificação e endercço da concorrcntc;

b) Denominação da Licitação;

c) Objeilo da Licitrção;

d) Envelope n" 02 (dois) - PROPTOSTA COMERCIAL'

3.1 - Da pÍoposa dsveÍão constar com clarcaa c scm rasura os reguintes elementos:

3.1.1 - Norre e qualificação complaa da ernpresa proponente;

3.12 - Ct lt pÍopodâ cott€tldo o custo totâl dâ obÍà triruzo Wr oroanção e validadg de

acordo àm o esabeúciáo no t ütâl ÍÊo hf€íior a 9O (noventa) dias;

3.13 - Proposta dc Proçor que scrá elabor.adl- com base nas informações contidas no

orçamenro Esrimativo da ker-eiiiÃ ilÁr"ilú de llha comprida respehando os mesmos serviços

e quantiraüvos, sendo os ;r;;;;1,ári;.'adüodos.das respeclivas composições de preços. A

;i;-d. i"ri; por"i"ir A"í.,'i* oU,U" *,' a multiplicngSo do vahr troitário pda quamidade

á"'."a"li"tt\ 
" 
órrB-i" de todos os taais prciais será o valor da prqosa'

3.13.f - Crorrcgrama tisico-financeiro;

Processo no fh.

Ípat/a

3.f3.2 - Validade da proposa: 60 (ses§ênta) dias'

AwtilkBektMo,r.ll.S0,Ildl-ManRcectíp_Lil]A«,MPR,t}§.tP.(l:hl,gzueu)
OnAt iu;*@ú»aco;ryiaa' q' g@'br
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4.1. No dia e hora determinados a Comissão de Licitação iniciará os seus trabalhos

cabendo ao Presidentc da comissão declarar a abertura e ildicar o servidor paa dabÍar a ala.

4.1.1 - o Presiderte iniciará a abertura dos envelopes de no 0l - DoCLIMENTOS PARA

HABILITAÇÃO e verificará sc foram cumpridas as eúgências da tri e do Edital;

4.12 - A Comis§o desclassificará qualguer Ínrticipante que não tenha preenchido os

requisitos legais quâÍto à Doanmertação , úo em çe o Presidente fará cnnstar da Ata e devolverá

uo ."pr"r"rtãttt" legal da ernpresa participame da licitação, o Erwdope no (D;

{.1J.- Proceder-se-á a abertura dos envelopes n" 02 contetdo as propostas dos

conc,orrentes húilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou teúa
havido desistência expressa, ou após o julgamento dos req.usos interposos'

4.1.4 - As pÍopocls cornerciais serão classiÍicada§, pcla oÍdãtr c1.G6ccots de san preço

global, considerando-se vencedor4 a de rnenor preço global proposo;

ií'1.5-Nocasodeempatedasproporhqserárealizalo§oÍteio€ntreasLicitantes
empatadas para deÍinir a ordem de oo" it".titi""ç4"." nos teúmo§ do artigo 41 - § ?' da Lei

Federal no 8(t66193;

4.1.6 - Serão dsclassificadas as Proposias Comerciais que:

4.1.ó.1 - nâo atendam as exigências do edital;

4-1^-í2 - «lnlivrr. rasuras. eÍÍEÍdâs ou borrões;

4.1.6.3 - úo alenderem as exigências contidas no item 3;

4.1.6.4 - E'stivc'Gm com valor global nrpcrior rc vahr qçado pda Prafcírre l,tunicipal dc

llha Comprida, * *o, pr"çoã rnanifáasreme inexcqüiveiq asúm considerados aqueles

quenão.venhamat€rd€monstÍadosraviabilidadeatravesdedoormentaçãoque
compÍovc quc o§ crrstot dos insumos úo coerentes com 03 dc mercado e qn€ os

coedcientes'de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do- contrato No

caso de licitações do tipo *menor preço" para obras e/ou serviços de engenharia, considera-

se manifestamÊrilc inexcqüveis * ptôú"s ct'jor vahçcs rcjam infcrio'rc a 7Ú/o (ú*'lz
poÍ c€nto) do rnemr dos seguintes valores:

li úÉáá'aÍir*aica dos ,aiores rlas proposas_speriores a 50el. (cinquema por cento) do

valor orçado pdâ PÍ€feiürn Municipal de llha Compridq'

b) Valor oçado pela Meinrra Municipal de llha Comprida;

4.1.65 - Àprcscntrcrn cÍoltogÍlmr fisiceÍinarcciro Em dcs*odo com r proposta

comercial;

AvenidaBcimMo,n.ll.Úo,NtMaRab_II,IIAC0MPRIDA/SP.Gh1l92fi0o
b aú k iu de:@it huatWitu' q' got bt
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4.1.ó.6 - Não sc admilirá propostâ quc apescnte preços globais ou rmitários simbôlicos'
irrisôrios ou de valor zero

1-1.6.7 - Se todos os licitantes Íbrem inabilitados «xr todas as proposas fore m

desclassificadag a Comissão Julgadora de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de

08 (oito) dias úteis para apresentação de nova doanmentação ou de outras propostas,

escoimadas das causas quc erxejararn a sua inabilitação ou desclassifrc4ão.

4.1.6.8 - O Presideúc da comis§ão remlherá tOdOs os doqrnemos e os anexarâ ao

proceeso dc Licitação, oolhcndo entes a núrica dos prrticipante* em tais documcntos.

V - JIII r(}AMDNTO ÍIÀS P rc

S.l - À Comissão dc Licifâçfo julgfrá e classificará as propo'rÍâ§ âpícs.ottdt§ quc strão

classiÍicadas pelo valor útido maves-rla aplicação doc preços unirjrioq as quailidadcs estimada§

na Planilha classificando-se em primeiro lugar a empresa anja proposa for a de

menor valor total;

5.2 - Para efeito desta Lichação o preço tCal esimado pela Prefeitura é de RS 471.763,,5

(Qurtroccrtoc c úera, c er n c tácccrto. G tc rctrtr c tÉr rcab vintc c efurco catrvoc[

5.3 - Caso a proponde primeira colocada ooID o merxr prcço, seja desclassificada, será chamada

a scgunda colocada e essim §ucês§ivemente;

5.4 - Serão desclassificadas as propostâ§ que:

5.4.f - Não obcdcçam àr ecrigênciar do lirtitrl or da t'egideção Aplicável;

5.4.2 - Sejam omissas, vagâs ou ap€sertem irregrlariaaAes capazes de prejudicar o

julgamento;

5.4.3.AComissãolulgadoraapósanáúiseeempaÍeoeÍfrrrrdamentado,apresentará
relatório ao scohor ltefcito para homologrção ou mrldo, curfrrne o caso;

5.4.11 - Em parecer devidameme frrndameotado a Comissfu poderrí deschssificar qualquer

coÍrsoÍÍEÍrte qr pÍopor ixl santror Pretbito a anulação da Licita$o;

5.4.5.EmcasodeanulaçãodaLicitaçãoosparticipantesreceberãodevoltaa
documemação apcscúladâ, bem corno a cau@ iniciel.

\/I . rrrs RT( TL§(§ AÍ|Lfi S§Í!DX§.E.8ilIIIGNAC.ÔD.§

Pre[eitura Municipal de Ilha

ó.1 - S€rão admitid$ os neúunros constantes da l,ei Federal no 8-6óí93, Artigo t09 € os prazos

serão contados oonforme Artigo I lO da mesma tei;

Avcttido Bcbe Mu, n tl.M, tlctt Mcs Ruob - |LHA <:oM PRrDAr.tP - cEI+ II,2UU0
F.'múk iutiilic@ilhocorryiib'q' gw' br
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ó.2 - O prazo para imprgrnção dcsc Editsl é o mníantc do panágrafo 1", do Artigo 41, ds l,ci
Federal n" 8.66í93;

63 - As impugna@es serão julgedes pela Comissâo de Licitsção, coÍn roorÊo eÍ, senhor Prefeito.

6.4.- Em havendo desisência expÍ€sM de qualquer intÊrposição de recursos devidamente

consignada em alâ por paíe drs proponcÍttq podaá a Municipalidade, srsPeDdã o Wam,
procedendo com a Hornologação e Adiudicação de imediAo à proponente declarada vencedora.

vtr - r{}s PraÍ(o§ x: n i

7.1 - A execução desa obra obedecerá o regime de preço global;

7J - Os preços perrnanecerfu fixos pelo prazo de doze nresos conforme deierminrÉo contida na

lei E.880 de 2't 105t94, ol, oúro diploma legal que üer srcdêla. Apos esee pÍazo os preços

poderão ser reajusados pelos indices gerais FIPE - Terraplenagem, pavimentação e edifica@es.

7.3 - Os Í,ecuÍsos t"rnanceiros para ateod€r o objao d€stâ Licitâção, constam da Dotação

Orçamentária - Iicha n" . serdo provenierte do Orçamento Vigente'

?.4 - A§ úeraçõês cot rduri§ ocasionadas pelo aumcnto ou diminüção dos quantitetivos

inicialmente previsto§, serão dirimidas pelo Artigo ó5, da Lci Federal n" 8.ó6ó/93 e suas

alterações posteriores.

vrtr - tx) $a't'uRÀMl:Àl,l1()

8.1 - A§ planilhas de Medições serão elaboradas pela empresa CoNTRATADA ao final de cada

aapa, de'sctrdo com o cÍonogrrÍrâ Íisico-finâncsiro, e. saão pwiamartc coúaidr§, rcvi§aíli§ e

uiirá"r p"f" Divisão 'récaica-rle Engenharia, ou Lngelheiro designado para fiscalização' fazendo

parte integrante da fatura.

t.2 - os pagünentos drs tbtures conteridas pele Divisão'lscnirx de Engenharia' serii'o liberadas

apos l0 (dez) dias da aPresemação.

DL-EX§flCÃO-pS§EEgco§

g.1 - o presente contr8to ügoraní pelo prazo de dé 90 (noventa) dias, comados da data de

emissiio da fuem de Sorvigr, expo<lida pela CON'IRA'I'AN'['L"

9.2 - A Ordem de Serviço será fornecida pela Prefeitura a vencedora da licitação em até 05 (cinco)

dias apos a assinaura do coírato-

g.3 - A licitânte vencedora dorerá iniciar a úra nos pÍimeiros 15 (quinze) dias' apos a assinatura

do contrato;

g.4 - Tambem nos primeiros 15 (quinze) diaq aÉs a assinatura do contrÚo a licitante vencedora

deverà colocar plaá conforrrc @ião a ser forrecida pcla diüsão técrrica dc engcnharia.

AvenidakbaMe,n.ll.ülttl,hhlManRedo_II,HÁO0MPRIDÁ/SP.CEk1l925-an
bnwit: itrillb@ilhuatryith'sp' Eoa'b

-Tõ(essõnô fli.
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10.1 - Multas;

10.1.1 - Scrn prejuízo dâs pcndide cíabelccidas na Lei Fcderal n" 8.66d93, scrão

estipuladas as seguintes rnrltas:

r) 5% (cinco por cento) do valor do codrato, por fuatardimento de qualquer de sras eláuzulas;

b) 0,1% (um decimo por cento) & valor do contraro, por dia de atrarn na erÚrega da obra ou no

termino das aapas provistas m crooograrra-Iisico.

xt=.D(l.cíurmalít

1l.l - Assinaturâ e Caução;

11.1.1 - A frma vencodora será notificada para a assinatura do contrato no prazo de ate 10

(dez) dias corridos" a coríâ, do recebimerto da ndificação, devendo para isso deíuar prariamente

na l'esouraria da l,refeitura Murisipal de llha Corryridâ, a titulo de Car@o de Garantia de

contrato, o recolhimeúo da importância correspondente a 5% (cimo po' cento) do valor do

oontrato;

11.1.2 - Esta caução podcrá ser feita dentro de unra das seguintes modalidades:

a) Moeda Corrente Nacional;

b) Titulos da Divida Pública;

c) Seguro Garantia;

d) Fiança Bancária.

rr.r3 - Detsoh4ão: apos a ernissão do ]'ermo de Itecebimomo DerÍrníivo das obras;

1f.f.4.- A caução efetuada em nroeda corrcote será devolvida com aüBlização monetária'

xII - coNnrcôns Dn nE(-r.Rrlt|.rtYro DA OR

12,1 - Após a conclusão dos serviços, a obra será recebida:

a) ProvirórLrcrte pcla Divisão de Projaos e Obras, mcdiantc tcrmo dc rectbimetto

proúsorio, assinado pelas partes, aúé 15 (quinze) dias apos o termino da obr4,

b) ÍleÍroitivroente: pela Divisilo «le L,ngenluria e l'rojeos, mediant€ termo detinitivo, assinado

pelas partes, após decorrido o pnazo de observaçlto de óo (sessenta) dng que comprove a

adequação do objao aos termos contrafiEis.

122 - Duranle o pctiodo de obseÍvação a csrtrdada tttti oSrigeda a r.eÍãz'er a s)â trr§úâ' as

substituiçõ€s e reFraçõ€s reclamadas em conseqüência de úcios de conSruÉo porveÍtura

Avvnida Beiru Mu, n' t 1.0OO, kht- bla Ranú - .IIA COMPRIDAÃP ' CEh I192Ym
bndl: jwínic@ilhacanptitu' q' ga'' br

flr.
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existentes, até que se lavre o terÍrro de rocebimento dctinitivo, sêmpÍ,Ê s€m prejuizo da

responsabilidade ciül pela solidea e seguÍança da obrC nem etico'profissional pela perfeita

execução do contrato, denúo dos limites estabelecidos pela lei, a que fica srjeita a empresa.

xrII - oEsnRvÂcÔns xrNÂr§

13.1 - Qualquer informação necessáÍia, será prestada pelo Departamento de Compras, junto a
Comissão de Licitação úé 72 (s€t€nta e duâs) horas antes da abertura das propostas, no horário de

expediente da Prefeitura;

13.2 - Para esta Licitação é proibido conórcios er qualqucr tipo dc ô8ruptíÉnto de firmas
constituidas;

13.7 - Integram o presente Edital os seguintes anexos

1313 - As cauções das Íirmas não habilitâdâs e das habilitadas rúo vencedoras da Licitúção, serão

devolüdas dentro do prazo de l0 (dez) dias da homologação do objao a Íirma vencedora,

mediante solicitação escrita das empresas;

13.4 - A caução da garantia dc proposa da fnma vcÍEcdoÍa será deyolüda $15 xlo a empreiteira

efetuar a caução de garantia contraual;

13.5 - A visita tecnica mencionada no item 2.3.8 deste Edital, sêní realizada em data pre-

agendada, mediante requerimento, devendo os Íepre§€ntantes dos licitantes comparecerem no

Pãço Municipal, e se dirigirem a Divisão de Engenharia e Projeto§' pÍocrÍ?Í pelo Engl Juraci
Brito dc Olivcin

Anexo I
Anexo lI
Anexo III
Ancro lV
Anexo V
Anexo VI
Ancxo YII
Anexo VllI

\ Minuta do Conhato;
\ 'l'ermo de Visita 'l'ecnica;
\ Modelo de Declaração;

J Memorial Descritivo; --o grrefu;
\ Planilha Orçamentária;
\ Cronograma Fisico Financeiro;

Planta de Situação;
Planta de Localização;

llhr Compridr, 0§ dc Mrr§o de 2012.

DúcÍo Josú vENTURA
Prefeito Municipal

Auttidt lkbe Mç, e' I l.M, Beil* Ma Rttu - ,t.HA COMPNDtu§P ' CEP L92Ím)
E-ruú fi rie:@ilhacorçtitb- q- gou. br
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