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Procurodorio Jurídico

DI'I'
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I.2-DIAEIIORA

REGIMo oa nxtcuçÃo - EMPRf,T'IADA PoR MENoR PRE(:o--GLo^BA-L'

Lrcrslãõaí a.rr-rcÁvel', _ LEt FEDERAL N" 8.666/e3, SUAS ALTERAÇOES

rxtnoou2luls PELA LEI FEDERAL N'8.883, DE s DE JUNHo DE 
!:9-e-{'- 

co^Y 
--o

DISPOSTO NESTE EDITAL E SIUS ANEXOS E DEMAIS LI'GISLAÇOES

APLICÁVEIS NI NSPÉCIN.

APREFEITURADItII,HACoIVIPRIDA,REPRISENTADAPoRSEtIPREFEITo
MUNICIPAL,OSENHORANTONIOMÁRCIORACNTDECASTROLOTTE'TORNA
rúsLICo pARA coNlttlciptuuro DE ToDos os INTERESSADoS' QUE ESTÁ

Àá;RiA I-rctrlÇÁo, MODALIDADE coxconnÊNclA - N" 0otl7oo7' PARA A

piaôuçio DAS' oBRAs DE PAvIMENTaÇÃo lspÁlrlqA Il'Yl.,r9I'1L--'"
Z.ASZ,OSúT., NOS 'I'RECHOS DAS AVENIDAS: MAIIGINAL CANDAPI'II NORTE E

COPACABANA _ DO BALNEÁRIO ADRIANA AO MONTE CAIILO' E'

r,Àviútú'r,lôio coM LAJorAs NUNI ro'rAt- DE r'270,s2M', No:s lllt-!l9i-P^As
nÚ.r-s s;ro JUDAS TADEU, TlNo GONÇALVES vAZ, FRANCISCO çtrIMARA.|I E

.lrjr,lo or ALMETDA, No salxeÁRto snt.tÂNrn, NEs'rE tvrlÍNICIPÍO DIt ILHÂ

coMPRrDA, ESTAD() ou sÃo PAtrLo.

I À]ITODTIÇÀO

oobjetoriestaConcorênciaéaerecuçãodasobrasdepavimentaçãoastálticanumtotalde
2.897,08rn., nos trechos das Avenidas: IV{arginal Candapui Norte e Copacabana do Balneário

Adriana ao Balneário Monte Carlo' e, pavimentação com lajotas nunl total de | 270'52m ' nos

trechos das rr.ras São Judas Tadeu, Tino Gonçalves vaz, Francisco Guitnarães e lirlio de Almeida,

no Balneário Britânia, neste N{unicípio de tlha Comprida, Estado de São Paulo

t
I tos envelopes DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e PROPOS'IA COMERCIAL,

deverão ser entregues no Departamento compras na Av. Beira Mar, n" I 1.000, reste Município dy'

llha {lo-prida, oié à, 09,30'horus do tiia 10 de Outubro de 2007, iniciand.-sc â aberturâ do§.

envelopes DOCLIM-b.NTAÇÃO, no n.esmo dia e locai, às l0:00 horas'

para habilitação os concorrentes deverão apresentar os documerltos a seguir relacionados,

enr original, reproclução aulenticada ou putrlicação da imprensa oticial, denlro dc uttr etrvelope

li'clr,rdo c laerado terldo lla sua pade e\lcrna escrito.

Gíoi co sóo lo:. Fonô ll3)3342 20a6
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Procurodorio Jurídico

a) ldentificação e endereço da concorrente;

b) Denominaçào da Licitaçào;

c) Objeto da Licitação.

d) Envelope n" 0l (um) - DOCUHaENTAçÃO rene HeSrLtrlÇÃO

2.1 - HABTLITAÇÃo lunÍ»rca

2.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

2.1.2- Ato cônstitutivo e alteração estâtuto ou contrato social (com a última alteração)

"rn 
,igor. ã"";à"mente regiÍraio, "* t" tratando de sociedades comerciais' e' no caso de

,."iàa?ã"t po. 
"ções, 

acompa-nhado de documentos de eleição de seus administradores;

2.1.3 - InscriÇão do ato consÚtutlvo,

diretoria em exercício,

no caso de sociedades civis, acompanhada de plova da

2.2 - REGULARTDADE FTSCAL:

2.2.t-Provadeinscriçãor-toCadastroNacionaldePessoasJurídicas(CNPJ),

2J-Z - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal' se houver'

relativo ao domicilio ou sede do licitante, peÍtinente ao seu ramo de atividade e compatível con

o objeto contratual;

^ 2.2.3 - prova de Regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa de Tributos

tredcrais e Certidão Negativa quanto a Divida Ativa da União;

. 2.2.r - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual: Certidão Negativa de Debitos

Fiscais relativos ao tCM/ICMS;

2.2.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do

lieilantc Ccnidàrr Negativa de Debitos Mtrnicipais:

2.2.6 - Pro
cxpedida pclo lN
instituítftrs poI lei.,

(t Regulari d lid li ll l1 seu LI I dadlj Soc la CN D (' L' Íl rl It N !lita e

S S ri l1l ll (1 (\ 5 iu I çzio fc!iu il I lt ll lll p i'l lii c ilL d c ll (: ll I' !l 5 !
C nt(l1l

2.2.7 - Pr.ova de Regularidade relativa aÔ Fundo de GaranÍia por 'l'ernpo de sct'viçtr

('crlitlcado dc Regularidade ao p.C.f S. expedido pela Caira Econômica Federal.

2-2.t1 - Ceftidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidol tle sede da

;;cssoa juríclica otr execução patrimonial expedida no domicilio da pessoa tisica'

G.ol,.o Sao l.»o - Foi. lr3l l3r2-?0'1ó
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Procurodorio Jurídico

2.2.g - DeclaraçAo de conhecimento das informações e que aceita todas as condições do

Edital, para cumprimento das obrigações do objeto da licitação;

2.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

2.3.1 - Ceftidão de registro da empresa e de seu (s) responsável (is) tecnico (s) emitida pelo

GREA. No caso de empresas não registiadas no Estado de São Paulo, a ret'erida certidão deverá

conler o vislo do CREA-SP, autôrizando a participação em licitações;

2.3.2 - Acapacitação técnica profissional (especifica) será comprovada atraves da Ficha.de

Registro do enrpregado, autenticada junto a Delegacia Regional de Trabalho' contrâto de trabalho'

."gfr*o 
"n] "ui"irà 

de trabalho, no ãaso de sócio, atÍavés do contrato sooial em vigor ou contrato

de proÍissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela

execução da obra, que o ticitánte possui em seu quadro permanente na data de entrega da propostá'

frotissionat 6e nível superior áu outro devidamente reconhecido pela entidacle competente,

ã"t"rto. d" rt"rtudo de responsabilidade tecnica por erecução de obra ou serviço de características

semelhantes. neste caso, ;otoriamente (Artigo 30, Inciso II, da Lei Fedcral no 8'Ó66i93)' que

denronstre as seguintes parcelas de maior relevância e valor significativo' a saber

. Confecção de guirrs e snrjetas de concreto extrus'rdls;
o Preparo do terreuo cont caixa de até 0'{0 tu;

. Conrpactlção e regullrização tlo subleitoi

. Forrrecimento' cârga, trânsPorte e aplicação tle base de brit:r gr;rduada

sinrples;
o Fornecimento e âssentânrerlto tltr tubos de concrcto O 0,60 e O 0,80nu

r Fornecinterrto e ilssefltânletrto de galeria retlngttlll'/celttlltr'
(3,00x3,00x I,00nt);

. Confecção de caixas para bocn de lobo;

. E-recução de sarietões

. Pavimentaciio em lâ.iot:r sextavitdit de concleto;
o Imprimadura Impernreabilizante;
. I nrprinlad ur'â Lignnte;
. Crrrrada tle rolantento conr C.B.[1.Q.;

2.3.3 - conrprovação de aptidão da ernpresa (capacitação lécnico- operacional) para a

execução do objeto da licitação, n;s características, qual)tidades e prazos es1;ecifie'ados no cdital

ern unt irnico atestadO, nrediante a âpÍesentação de atestadc-r expedido por pessoa jr-rridica de direito

públic. ou p.ivarlo, devidarrrente iegistrados na entidade pr.lissi.nal competcnte No caso de

atestaclos "u,i,i.l,, 
p,,. pessoas juridiias de clireito llrirrad.,, cuias e§115 3 5grrriços decotTcrem de

licitação pública, a licitante deverá jLtntar o contríito de suberrpreitada, cont a dcvida anuência do

rirgão responsttvel pela Iicitação.

C.ôlto Sôolós6 Fono ll31 33t2 20.ó
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Procurodorio Jurídico

2.3,!t - As especificações, quantidades e prazos de execução das fases de serviços exigidas para

comprovação de experiência pela licitante para o presente edital são:

17.-16.1,00 nt! 03 rrrcses

610,00 rr' 0i Dreses

l-orrtecinrcnto assentarnerl(o gnlerirr
l9,00nr 03 uleses

rela rr ular/crluIar

2.3.5 - A licitante deverá apresentar o tluadro resumo dos serviços e os correspondentes

atestados de comprovação,

2.3.6 - Os atestâdos e respectivas Certidões de Acervo Tecnico (CAT) para corrrprovaçâo
da aptidão Técnico-Operacional somente serão aceitos se estiverem em nomc da licitante, salvtt

nos casos de fusão, cisão, incorporação / aquisição integral, ficando vedada qtraltltrer folma
clisÍàrçada que traga embutida em si o objetivo de capacitar a licitante a participar e ser habilitada
na Concorrência, tais como: âumento de capital ou subscrição de capital com a utilização de

acervo técnico pertencente à empresa que esteja em situação juridico-financeira rlue a inrpossibilite
de participar diretamente do certame. Nesses casos deverào ser apresentados os documentos
conprobatórios, contendo todas as condições dessas transações, em especial no (lue se ref'erirenr

âo aoervo técnico, e que deverão ser consideradas na presente iicitação A não aPÍesontaçào ou

or.rissão de toda a documentação necessária para a análise das propostns será nrolivo de

inabilitação da licitarrte, pois não poderá ser incorporada postcr;omre te.

2.3.7 - lndicâção das instalações e do aparelhamento técnico aderluado o clisponivel para a

reaiização do objero da licitação,

Prazos
cornpativeis

Quantidades
(míninras)Descrição dos Serwiços

03 nleses.1.748,00 nrConfecção de guias e sârjetâs de concreto extrusâdls

03 nreses25.I00,00 m'Prepâro do terrcro com caixa de até 0,40 m

03 rrreses25.1OO.00 m'Conrpactação e regul2rrizâção do sub-leito

0J nrcses2.490,00 ru'Fornecimento, cârgâ, trànsporte c aplicação de tlase
de briÍa ad urda sim

03 rreses290,00 rnFornecimento e ,lssentamelrto de tubo 0 0,60 m

-1.260,00 nr'Pâvimetllâção ern lliota sextâvâdâ de concreto

I7.464,00 nr'z

Inrprinratlura l,igante

Groíno sóo ro5e ronq 1r3)r33? 2oró

?Ú

l

lnrprirnadura Impêrmeâbilizfl nte

Crmad:r de rolâmento com C.8.LI.Q.

I

03 meses

03 nreses

i

)
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2.J.8 - Atestado de visita efetuada por responsá'rel^tecnico e Encenheiro Civil da empresa'

emitido pela Divisào Tecnica' iã' Erg"'""1r"a, 
' aa Prefieitura Muni-cipal de tlha comprida,

**ptãritao que o mesmo visitou os locais das obras;

2.3.9 - O responsável técnico e Engenheiro C-iyil {e 
c;rfa emDresa' deverá comparecer no

dia 26 desetemtrro de 2007, áijã. s:oã f,ã;"i na Divjsão Tecnica de Engenharia da Pret'eitura

Municipal de llha Comprida. tii'^at '"Ã"t"àl 
Beira Mar' n" I I 000 - Boqueirào \oíe - llha

Comprida / SP, munido.da sut ô;;; á;'Àãstã Ptofi'sional no CREÀ comprovação de fazer

oane do quadro de tunc'o'a.os d-a "'-p*u' 
tiot a cópia autenticada da Certidão de Registro da

empresa licitante emitida pelo t'iÉÀ' pu"' lunto com a equipe tecnica da Prefeitura Municipal de

Ilha ComPrida, Proceder a vtstta'

2.3.10 - lndicaÇão do responúvel ou responsáveis que assinarão o Termo de Contrato' com

a qualificação completa " 
tu'go qu" ocupa ou ocupâm na empÍesa e' se procurador' o instrumento

de mandaloi

2,3.10.f - lndicação do prepo§to' paÍa representá-la na execução do contrato'

005284/02Atf:|g
J,

2.3.10.2 - Declâração expressa de que a empresa:

a) Aceita todas as condições contidas neste Edital;

anexados âo llÍocesso'

2.3.l3- Q ruanclo ttào houver crplicitação do ptazo de validade nos documentos tettridtr

nos ltens, os nresnlos serão acettos quando emitidos em data nAo ântenor a i0 (trintâ) dias da d

prevtsta Pàla a apresentação do envelope n'01 - DOCUMENTAÇAO PARA I{ABt!,ITAÇAO

lblnecido Pela l'REFEI'l LrRA

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

oreviamente subntetida " 
Pt"fbit;; ;;;: ;;;;'tj'' estudará o interesse e conveniência dessa

Iuú"rnpr"irua, e. se concordar, deverá dar anuência expressa;

2.3.1I - Anexo Vl - Modelo de Declaraçâo' devidamente preenchido'

2.3.12- Os documentos para habilitação deverão ser apresentados no original' por qualquer

processo de cópia autenticada, "" 
pcrt p"tfã"ça" em órgão de lmprensa Oticial e permanecerão

2.3.1'l - Relação da equipe técnica e administrativa da Íirma' com apresentação de um

c)reanorrarnir. qtrc inrliqtre ot" o J,,*"1 de encarregado, a equipe tecnica a scr ulilizada na execuçào

;;:;,;f ;;;;:'.;o sua intrrligaçào c(rm a âdministraÇáo seral'

2.J.lS - Dcclaraçào dc qr'rc assunre inleira e completa respo nsabiliriade leta qet t'e1]1

ercuuçào d.s sct'r tços. 
" 

q'" ttrn'fi"nu tunh"ti'ntuto do locil condicôcs dc acesso' tbrnectntettto

cle material. Ir)ào dc obra t '"*iít""pr" 
it'"tit'ito' 

"u'np"nr'acla 
tlà fern'o <je Visitu ao local

cíáÍtô 5óô lo5a .Fo.o ll3l l3'r2 20!ó
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2.4 - euALIFICeÇÃo rcoNÔMICo-FINANCETRA:

2.4.1 - Balanço do último exercício e demonstração da conta de lucros e perdas;

2.4.2 - Prova de ter a empresa capital social totalmente integralizado' mediante

apresentação do contrato *"iui ou"Jttui"o social registrado lu lulu Comercial 
"-" .L^]"-.o'

publicaçào deste Edital, O" 
""rot 

ig'ui-à' *petior a Rõ tzs sZs':+ (Cento e setenta e oito mi['

irinl,ento. e setenta e oito reais e tÍinta e quatro centavos)'

2.5 - DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA:

2.5.1 - A comprovaÇão da boa situação financeira da empresa será avaliada de acordo com

o. pu.aaãro. pr.uirtos uü,1*ã, t"'ao que os coeficiente: 
-:""itot 

deverão estar erlquadrados

naqueles ali previstos. O eventual não enquadramento ensejará a conseqüenle desclassificação da

licitante;

2.5.2 - Não serà admitida a participação de empresa que posstrir lndice de Liquidez ll'G

,""., ;;';;';.õo "'irii". 
iã sãr"en.iu lS menor cio que t.00. calcrrlados pelas r'órnulas

apresentadas no item 2.5.3 o"ri" Jiiof 
" "onr 

dados extraidos do balanço patrimonial (transcrição)

- Anexo VII;

2.5.3 - Com base no último Balanço Patrimonial e Demonstração do resultado do exercicio'

apresentar com destâque em tblha separada o que se segue:

t. indice de Liquidez Geral (ILG)

Ativo Circulante + Realiz a Longo Prazo

It-(l
Passivo Cit'culante + ExiÍlivel a Longo Prazo

2. inrtice de Liquidez Corrente

Ativo Ciroulante
rLc: -.-.------

Passivo Circtrlante

3. Grarr tle !lndividamento

Passivo Circulante + Exigivel a l,ongo PÍazo

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

Para alerição da capzrcitlade tinanceira' tica estabelecido o quociente dc

GíóÍi.ô soo Jor. . Fon6 lt3) 33.2 20'aó

I
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ítLG) lndice de Liquidez Geral, maior ou igual a l'00

iilcj inoi." de Liquidez Corrente' maior ou igual a l'00

tCpÍ C.u, de Endividamento, menor ou igual a 0,50

2.ó - GARANTTAS:

2.6.1 - Aempresa concorrenle deverá juntar comprovante de depósito junto a Tesouraria da

Prefeitura, como garantia oe st.ta propostu d" pt"ço'- eietuado ate às 17:00 horas do dia 05 de

"riru", 
á. 20o7ina importância à" Às rz'gsz,sr (dszessete mil' oitocentos e cinqüenta'e 

^sete

reais e oitênta e três centavos; !," poà"ta t"t i"itu nas modalidades previstas no artigo 56' § l"'

da Lei n' 8.666193 esra, alte,açõet, "ot 
p'-o de vigência.nâo inferior a 90 (noventa) dias'

2.6.2 - Acaução acima, d"'e'á s"t reali'uda d-entro de uma das seguintes modalidades:

a) Moeda Corrente Nacional;

tr) Títulos rla Divida Pública;

c) Seguro Garantia;

tt) Fiança Bancária

2.6.3 - Caso a caução seja em titulos, deverá ser acompanhada com uma c'arta contendo a

relação dos mesnlos,

2.ó.,1 - RelaÇão dos compromissos assumidos pela empresa para l'tns de análise conÍbrme

dispõe o parágralir'i", alinea lll, rlo Anigo I I da Lei Federal n" 8'6ó6/91.

2.6.5 - Carta de apresentação e credenciamento de um representante legal junto à Comissão

(le L.icitaÇão cotn poderes para participar, Íepresentar e decidir pela empresa' quando da abertura

das propostas;

2 6 (t tl d resp() I] sit () IL sp0 lt SIIve s q LIe ASSI lt ía () () 't crnlo d (' ()rÍ rat() ll
lt caça

rl ea lg0 q OCLI pa u ocu P illtl ll il el)t P TC e. l) i)ctt I aclr.r I o n s rullle tl
(i il i!ç a c() lll ll .L

rnandato,

UI _ PROPOSTA COME

A Proposla de Preços deverá ser apresentada em duas vias' uma original e outra côpia

sirnples, ent inrpressos próprios cla licitante, numeradas seqiierci:rlmente' devendo conter

oi, it"1r.iá.r""t"' todos os iàns, devidamente datado e assinado pelo representante legal .da
liciti,re. c.rr oarinrbo e ideltilicação clo subscritor e aiuda, deverá ser t'ornecido em arquivo

l:lelr()nlu(), lcndo na rrta palll.'e\lerna cscrito

a) Idcntilicaçào e etttleieço da conconente,

Cíoí;o 5óo 1016 fõ.ê lt3l7Aa2 20A6
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b) Denominação da Licitação;

c) Objeto da Licitação;

d) Envelope n' 02 (dois) - PROPOSTA COIVIERCIAL

3.1 - Da proposta deverão constar cont clareza e sem rasurâ os seguintes elementos:

3.1.1 - Nome e qualificação completa da empresa proponente'

3.1.2 - Carta proposta contendo o custo total da obra' prazo para execução e validade' de

acordo com o estabelàciáo no Edital não inferior a 180 (cento e oitenta) dias;

3.1.3 - PÍoposta de Preços que será etaborada com base nas. inttrrmações contidas no

Orçamento Estimaiivo da Prefeitura Municipal de Ilha Comprida' respeitanclo os mesmos servrços

" qruntitutiuo., sendo os preços unitários advindos das respectivas composições de preços A

coluna de totais parciais deverá ser obtida com a multiplicação do valo| unitário pela quantidade

á" 
"oJu 

it"r.,, a somatória de todos os totais parciais será o valor da proposta, este anexo deverá-ser

"pÀ"*"a" 
preenchido, côntendo carirnbo à assinatura da licitante. cont-orme Modelo Anexo lllie 

.,

Anexo ttt-hi il, .

3.1'4-Cornposiçãodetalhacla<lopreçotrnitárioofertado,corrfornreN,todelo;lrrc-rrr.sIíI-a,
I II-h,

3.t.5 - para todos os itens do orçamento deverá ser an<:xada sua respectiva composição de

preço uuitário,

3.1.6 - Para cacla composição de preço unitário, deverá ser apresentado o detâlhamento.dos

cálculos da produtividade da'equipe e/oi equipamentos utilizados' de modo a justiÍicerr os indices

de produtividade utilizados na CPU,

3.1.7 - Composição clos custos horários dos equipamentos utilizaclos' na Composição

Preços Unitários, flonlorme Modelo Ane:ro III-\,

5.1.8 - Tabelâ completa com os custos de todos dos insutnos' que deverão ser utilizados nas

composições cle preços Unitários. Composição de Custo.Horário.de Equipanrento' (-"trmposição do

Preço únsal di Eqtiipamento e tais-como: mão-de-obra, equipamenlos e maleriais' conÍbrme

Modelo Áne,ro III-c,

3.1.9 - Composição da Tara tle Encargos Sociais para horistas e metrsalistas de

acordo conr .4ra-ro 11I-r1,

3, t.l0 - Conlposição daTaxa c1e Beneficios e Despesas lndiretas - BDI adotada'

conforne Anexo I ll-<t;

crólno 5óô lo5é t"nê {13) 3ê42_20'ló
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Os valores calculados terão a segunda casa decimal arredondada;

3.t.l t - O preço total de cada item e igual à multiplicação do preço unitário proposto pela

quantidade indicada.

3.1.12 - Serâ considerado preço global da proposta o resultado da soma dos preços totais'

3.1.13 - Cronograma fisico-financeiro' conforme mod elo Ane'w [II-f;

3.1.14 - Cronogtama Íinanceiro, conforme modeto Anexo III'g;

3.t.15 - Validade da proposta: Até 60 (sessenta) dias'

rV - T'OS TRAUALEOS DA

4.l.NodiaehoradeterminadosaComissãodeLicitaçãoiniciaráoSseuslrabalhoscabendo
ao PresiJente da comissão declarar a abertura e indicar o servidor para elaborar a ata

4.1.1 - Nos envelopes de Documentação e Proposta serão colhidas assinaturas de todos os

pÍesentes, antes da abertura dos mesmos;

4.1.2 - O Presidente iniciará a abertura dos envelopes de n" 0l - DOCUMENTOS PARA

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

4- 1.3 - A Comissão Julgadora apreciará na hora qualquer impugnação apresentada'

4.1.4 - A Comissão desclassiticará qualquer participante que não tenha preenchido os

requisitos legais quanto u oo"u*ániuçao, ato em que o Presidente tàrá constar da Ata e devolverá

^"'*pr"*",Irt" 
legal da empresa partlcipante dâ licitação' o Envelope n' 02;

4.1.5 - A firma não habilitada' não terá seu Envelope n" 02 - PROPOSTA COMERCTAL

aberto. sendo o mesmo devolvido ao seu representante;

4.1.6 - As propostas comerciais serão classificadas' pela ordem clescente de seu pr

global, considerardo-sà vencedora, a de nenor preço global proposlo;

,1.1.7 - No caso de empate das propostas' será realizado sorteio entre as Licitantes

empatadas para detinir a ordem de suas classiticações'

.t.1.8 - O sorteio de que trata o item anterior será realizado em ato público' na sede da

l)reÍbitura Municipal <te llha comprida. a ser convocado oportunamente, do qual todas as

Licitanles serão formal mente comunicadas

4.1.9 - Serão desclassificadas as PÍopostas Comerciais que'

GÍolkô sôo lorá I-ons ll3) 33c2 2oÁó
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4.1,9.r - Não forem apresentadas nos Modelos indicados no Edital' fornecidos pela

Prefeitura Municipal de Itha Comprida como Anexos;

4.1,9.2 - Estiverem rasuradas, com emendas ou borrões;

4.1.9.3 - Nâo estiverem assinadas, ou assinadas por pessoa não credenciada a àzêJo'

4-1.9.4 - Não atenderem as exigências contidas no item l;

4.1.9,5 - Estiverem com valor global superior ao valor orçado pela Prefeitura Municipal de

Ilha Comprid4 ou com preços manifestamente.inexeqüiveis' assim consrderados aqueles

qu" não uànnuÍn a ter demonitrado sua viabilidade, através de documentação que comprÔve

que os custos doa ln,utos são coerentes com os de mercado e que os coeticientes de

produtividade ,ao 
"o*puti,ãit "orn 

a 
"*ecução 

do objeto do *nltl-tl lt-^::::- 
O"

iicitações do tipo "menor preço" para obras e'/ou serviços de engenharra' consrdera-se

manifestâmenteinexeqtiiveisasproposascujosvaloressejamint.erioresaT0To(Setentapor
cento) do menor dos seguintes valoÍes:

a) Media âritmética dos valores das propo$as superiores a 507o (cinqüenta por cento) do

uálo. o.ço,1o pela Prefeitura Municipal de Ílha Comprida'

b) Valor orçado pela Prefeitura Municipal de llha Comprida;

4.1.9.6 - Apresentarem tabela de custos de insumos incompleta ou com valores diferentes

para o mesmo insumo,

4.1.9.7 - Utilizarem nas composições de preços unitários' valores de tâ\as de Encargos

Sociais, taxa de BDI (Beneficios a Despesas Indiretas), Custo Horário de Etluipamento. e

pleços de insumos, dilerentes dos pÍopostos nos Anexos pertinentes'

4.1.9.8 - Nas composições de preços unitár-ios tàltarerrr mào de obra ou nlateriais ou

equipamentos ou qr" r"ju* insuficientes para compÔrem a unidade unilária dos serviços

exceto da hiPótese do item 5.5. '

4.1.9.9 - Utilizarem peÍcentuais no item A7 (Oúros) do Anexo IIÍ-e (BDI), que não

estciant ileviclarnente especifi cados e detalhados;

4. 1.9. l0 - Incidir BDI nos itens Depreciaçtio (D) e Juros de Capital (JC) do modelo rln atz

t-b

()?,2

4.1,9.1 I - Apresentarem cronogramas

proposta comercial,

6'ôlta 5óo lôrê ' Fo^o {l3l33,12 20,{6

tlsico-llnanceirtl e tlnanceiro enr desacottlo cotrt a
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4.1.9.12 - Não demonstrarem corÍetamente o detalhamento dos Encargos -Sociais' ^BDI'
Composições O" p."ço''üi-riiatiot, C"t'" H-aao de Equipamento' Composição de Custo

Mensal de EquiPamento'

4,1.9.13 - Não aceitarem as correções efetuadas. pela Comissão Especial de Licitação'

devidas a eventuais ""g;; 
;; d"úões aritmeticas' e as et'etuadas no valor do preço

unitário, prevalec"noo o lon.rutà ia composição de preços unitários apresentada

4.1.10 - Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários 
'simbólicos'

irrisórios ou de valor ,".o, irJo",nplr]""i.'"o,o' o. preços dos ú.u*o* " sarários de mercado,

acrescidos dos respectivos "n"utjo'' 
ainda que^ o ato convocatório da licitação não tenha

esrabelecido limites mínimos' *iài" q'*a() se referirem a. materiais e instâlações de propriedade

do próprio licitante, para os quáit 
"i" 

àun"i" u parcela ou à totalidade da remuneração.

4.1.11 - Não se considerará qualquer oferta de vantagen'l não prevista no ed ital' 
'inclusiv 

e

flnanciamentos subsidiados ou n funào perdido' nem preÇo ou vantagem baseada nas ot-ertas dos

demais licitantes

4.1.12 - Caso ocoÍra empate entre as duas ou mais propostas' a classiÍicação será fbita por

soneio público para o qual todãs os liciranres serào corrvocados, nos terntos do paragra.lb 2.'. do

Arr.45 rla Lei g.66ólgl. s s s" Àào, os licitantes forem inabilirados ou todas as propostas torenl

desclassitjcadas, a comissão rurffi" ã" ii.*ç"o poderá tjxar aos licitantes o prazo de 08 (oito)

dias úteis para apÍesentação dJ n'o* do"unl"ntação ou dt outras propostas' escoitnadas das causas

rlue ense.laranr a sua inabilitação ou desclassiticação.

.1.t.13 - Findos os trabalhos a Comissâo lavrará uma ata constando todos os dados

necessários, nomes tlos participantes' representantes' ocorrências e manilàstações durante a

reunião,

4.1.1.1-Sâoproibidosadendosoucomplementosàspropostasapresentadas;

4.1.15 - O Presidente da Comissão recolherá todos os documentos e os anexará ao PÍoces

de LicitaÇão, colhendo antes a rubrica dos participantes em tais documerltos'

5.! - A Corllissão de Licitação julgará e classiticará as propostas apresentadas q': 
-::11"

classificadas pelo valor obtido atra;À ãa aplicaÇão dos preços unitários, as quantidzrdes eslrmadas

na planilha orça[rentária, 
"torsr,"unao-rÉ 

em primeirt.r rugar a empresa cuja proposta ti]r a de

nrenor valor total:

5.2 - A classiÍ'rcação das propostas será eletuada na ordem cresceote dos valotes aprcsentados'

5.3 - Na hipótese da ocolrência de empate entre duas^ou- 
-ntais 

pÍopostas e aO9s.- gbedecido 
'1

;;;p,,;;',.;;;-*;oio z" ao eni*ol'. o"r"iF"l":i]-i^^8-f::11.,''dcsempate será t-eito por.rero

de sorteio. ern diã e hora previamente comunicado aos l)abrlltilo()s'

Gíoli.o sóo ro:á - Fonê (r3)3312 20!ó
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5.4 - Para efeito desta Licitâção o preço total estimado ryla-L:e-Titura 
e de R$ 1.785 783'46 (Hum

milhào, setecenlos e oitenla " "i'* 
rnif' setecentos e oitenta e três reais e quarenta e seis

centavos);

5.5 - Caso a proponente primeira colocada' com o menor preço' seia desclassificada' será chamada

u a"grndu 
"oio"àda 

e assim sucessivamente;

5.6 - Serão desclassificadas as propostas que:

5.6.1 - Não obedeçam às exigências do Edital ou da Legislação Aplicável;

5.6.2 - Sejanr omissas' vagas ou apresentem irregularidades capazes de prejudicar o

julgamento;

5.6.3 - A Comissão Julgadora' apôs análise e- em pârecer fundamentado' apresentara

relatóÍio âo senhor pretêito poru ío*ologuçao ou anulação. conlorme o caso;

5.6.4 - Em parecer devidamente fundamenlado 3 
C9m1ssão poderá desclassiticar qualquer

"on"o..",r"* 
orl'oior ao senhor Prefeito a anulação da Lioitação'

5.6.5.ErnCaSodeanulaçãodaLicitaçãoos-.p.articipantes.receberãodevoltaa
documentação apresentada' *"4"'i"""q'"ti*ento' bem como a caução inicial'

6-l - Serão admitidos os recuÍsos constantes da Lei Federal n" 8'666/93' Artigo 109 e os prazos

;;a; .;;i;,bt.;rrrbrnre ArtiSo I l0 da rnesnta Lei'

6.2 - O prazopara impugnação deste Edital é o corrstante do parágratb l" do Anigo 4l' da Lei

Feder-al n" 8 66(r/91.

6.3 - Eventuais impttgnações cleverão ser propostas no prazo de 05 (cinco) dias' contados da dat

de Ltcrlaçao'

6.4 - As impugnações serão.]ulgadas pela Comissão de Licitação' cÔm recurso ao senhor Prefeito

Í-s._ Fm havend. desistência expre5sa de qualquer interposiçào de recursos devidantentc

(()rrsrgra(t. (rrr ala pur P^nt- d';;;;;"-ni"'i f"àt'u .a 
Municipalirladc' suspettdet o prazo'

procedenrlo con) I l-loulologaÇ' t Aii"al""i'" rle imediato a proponentc declaratla vertcedoÍa'

7.1-Aexectlçãorlestaobraobetleceráoregimedepreçosunltallos,

'7-Z Os pl'eços l)eÍnlanccerd() liros c irteajusriiveis pek.r prazo de dozc tlrcses cottlbrnte

d(terminaçà() conri(la nI ,"i * ,*n 
'n."irnriói,''ou our^, diplonra lrgal quc viL'r suc..'d(i-la Api)s

(]roÍ.0 sóo ro5o Fon€ {13133a2 2l)ló

E*/*t
.:1 -::: i

I



8s
005288/t25ít$frr

/"
i- r', li-rl ,, r..,.r i
f-.'-- .,_-,.. ,._ 

|irl
lC. cr)-11ô> Il- ' i cf§

Procurodorio Jurídico

este prazo os preÇos poderão ser reajustados pelos indices gerais FIPE - Tenaplenagem'

pavimentação e edificações.

7.3 - Os recursos financeiros para atender o objeto desta Licitação' constam da Dotação

Orçamentária 020301 .I5.451.0007.l0l7 0000 4'4 90 5l '00

7.4.- As alterações cootratuais ocasionadas pelo aumento ou diminuição dos quantitativos

i.ill"r."ri" p."uir,or, serão dirimidas pelo Artigo 65, da Lei Federal n'8.666/93 e suas alterações

posteriores.

YIL"IO-EAIUBÀMEIIIQ

8.1-AsplanilhasdeMedigõesserãoelaboradaspelaempresaLicitantevencedora'obedecendo-se
oo",onog*,,ufisico-financeiroapresentado'eserãoprwiamentecorrferidas.revisadaseVistadâs
pelo Diràor do Departamento de tlbras, ou Engenheiro des'rgnado para fiscalização' tàzendo parte

integrante da fatura.

8.2 - Os pagamentos das Íàturas conferidas pelo Departamento de Obras' Íicarão condicionados a

ilú"ruçao' pãla s"c.etoria de Estado da clência, Tecnologia, Desenvolvirlento Econôrrrico e

Turismo.

Ix - FXEClicÃo Dos s

9.1 - O prazo para execução da obra será de ate 180 (cento e oitenta) dias corridos' a paltir da

emissão cla Ord'em de Serviço pelo Depallâmento de Obras tla Prefeitura

9.2-AorderndeServiçoeopr0jetoexecutivÔfinalserãolbrnecidospelaPreÍ.eituraavencedora
da licitação em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contralo'

9.J - A licitante vencedora deverá iniciar a obra nos primeiros l5 (quinze) dias, após a assirrâtura

do contrato;

g.4 - .l.anrbérn nos printeiros I5 (quinze) dias. após a assinatut.a do contrato a licitaute vencedrr

deverá colocar placa no local da obra.

XJ)A§.BENALIDAOE§

t0.l - Multas;

to.l.t.senrprejuizodaspenalidadesestabeletidasnaLeiFet]eral11.'8666/9-1,scl'à1)
estipuladas as seguintes multas:

a)5%o(cincoporcento)dovalorrlocoltratoreajtlstado.pordesatendil])entodequalqtlcldcsuas
cláusLr las.

tr) 0, l9ô (um clecirno por cento) do valor do conlrato reajustado, por dia de atrilso na entrcga dâ

obra oLr no término das etapas previstas no cronograrna-tisico'

Grolico Sôo loi. .Fons tl3J33c2-204ó
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XLNO-CONIBAIO

l1.l - Assinatura e Caução;

ll.l.l - A Frrma vencedora será notificada para a assinatura do contrato no prazo de até 10

ta"rl aius'"or.,aos, a contar ao t""Ji*"nto da noiificação' devendo oara isso efetuar previamente

na Tesouraria da prefeitura ilr-;;i';; iri" ô.rptia,, a-^titulo de Caução de Garantia de

contrato. o recolhimento au irrrportãi"i" 
"or."rpordÉnt" 

a 57o (cinco por cento) do valor do

contÍato;

11.1.2 - Esta caução poderá ser feita dentro de uma das seguintes modalidades:

a) Moeda Corrente Nacional;

b) Titulos da Dívida Pública;

c) Seguro Garantia;

d) Fiança Bancária.

I l.l.J - Devolução: após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo das obras'

12-l - Aptls a ctlnclusão dos serviços' a obra será recetrida:

a) Provisoriameute: pelo Bngenlreiro Fiscal, mediante termo de recebimento provisório' assinado

p"lu, pu.,"., âte l5 (quinze) dias após o término da obra;

b) Delinitivamente: pelo Diretor do DepaÍamento de Obras'^rnediante termo definitivo' assinado

páfr.'p"""., após decorrido o p'u'o à" observação de 60 (sessenta) dias' que cornprove a

8a

adequação do ot'{eto aos termos contratuals

11.2 l)urante tr perioclo de observação a contratatla ticará obrigada, a relazer à sua cus[à, as

subslilLtiçoes c leParações reclamadas em conseqüência dc vicios de construção porventura

existentes, ate que se lavre o ternro de recebimento dt'linitivo, sempÍe senr Pre1ulzo

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

execução d,.r contrato, dentro dos limites eitabelecidos pela lei' a que fica sujeita a etnpresa

XIII - ORStr,RVACóES

13.1 - QLraltltrer int'ormação necessária, será prestada pelo f)epartamento de Compras' junto a

Clomissão de t-icitação ate zz (setenà e duas; lioras antei da abeitura das propostas' no horário de

expediente da PreÍêitura;

13.2- para esta Licitâção e proibido consórcios ou qualquer tipo de agrupametrto de tirmas

empreiteiras coirstittlidâs pâra pârticipar desta Concorrência'

l3-3-AscauçõesdastirmasaãohabilitadasedashabilitadasnãovencedorasdaLicitação,serão
devolviclos derrtÍo do praro cl" iO 1Oezl aias da homologação tlo objeto a firnra venceclora'

rnediante solicitação escrita das empresas.

G.oíto 5óo losc Fons (ll)13-12 ?0-{ó
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13.4 - A caução da garantia de proposta da firma vencedora será devolvida quando a empreiteira

efetuar a caução dê garantia contratual;

I3.5 - Anles da entrega da proposta deverá a empresa que desejar concorrer' verificar se todos os

orçamentos e documentaçÕes eitão devidamente rubricados e assinados;

13.6 - A visita técnica mencionada no item 2l'7 deste Editâl' será realizada no dia 26 de

Setemlrrode2.007,às09:00horas.osrepresentântesdoslicitantesdeverãocomparecernoPaço
úr"r"ú4, e se dirigirem uo o"p".tu*"nio de Engenharia' procurar pelo Eng'Juraci Brito de

Oliveira.

13,7 - tntegram o pÍesente Edital os seguintes anexos:

Anexo l) Projeto Básico;

Memorial Descritivo e especificações técnicas;

Planilha Orçamentária;.

Modelo de Composição de Preço Unitário;

Modelo tle Composição de Custo horário de equipamentos;

Modelo de Tabela de custos de insumos;

Modelo de Composição da Taxa de Encargos Sociais;

Modelo de comiosiçâo da taxa de benet-rcios e despesas indiretas - BDI'

Modelo de Cronograma Fisico-ti nanceiro;

Modelo de Cronograma Financeiro;

Quadro ltesumo da PÍoposta Comercial,

Minuta do Contrato,

Tt
iC
i_...

Ancxo ll)
Anexo Il I)

Anexo lll-a)
Anexo Il l-b)
Ancxo II l-c)
Anexo I I l-d)
Auexo Ill-e)
Anexo Il I-l)
Anexo I I l-g)
Anero I I l-h)

Ancxo lV)

Ancro V)

Auexo Yl)

Àrrexo Vll)

Termo de Visira Tecnica;

Modelo de Declaração,

Balanço Patrimonial (transcrição),

{L!un

(, prida,29 de Agosto de 20Ú7

Ía (frr^.
ôsrA LEtrEO NíÁRCIO RAGNI DA C

Prcftito M.rniciPlrl

cíoíi(o sào lol. - Fon§ (13)3312 204ó
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ato representada Por
empresa, portador da Cedula de Identidad

doravante

nacionalidade, estado civil, cargo que ocupa na

e RG n" - CPFi MF n'
denominada simplesmente CONI'IIATADA, tem

i-ttrlr,e ;i,: J-Jt, i-r,,i- I

lç,=:E:1::r_l
aNnxolv

corirBAaon:lGxr2-oQ7

Pelo pÍesente contrato, de um lado, a PRf,FEITURA MUNTCIPAL DE ILHA

CoMPRIDA.EntidatlePública,inscritanoC,N.P.J./N,IFn.Ó4.037872/0001-0T.sediadanaAv'
ÀJ* rta"i, n' I 1.000, Balneário Meu Recanto, neste Municipio de llha Comprida' Esalo d.e tJo

Paulo, representada, neste ato' p;lo Prêieito únicipal, o Senhor ANTONIO MARCfO RAGNI

DE CASTRO LEITE, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado'

. inscritâ no C.N P.J /M.F sob o nu

no Municipio de

sediada na

, neste

entre sijusto e acoÍdado o seguinte:

CI.,,ÁUSUI..AT:-DO-OBJETO

t.l.- Arravés da concorrência n'001/2007, a CONTRATADA tbi julgada vencedora e se obriga,

por meio do presente instrumento, a executar as obras de pavimentação asfáltica num total de

ãssz,oa*., nãs trechos das Avenidas: Marginais Candapui NoÉe e Copacabana do Balneârio

AdrianaaoBatneárioMonteCarlo,e'pavimentaçãocomlajotasnumtotâldel270'52rn''nos
ir""no. au, ruas São Judas Tadeu, Tino tionçalves Vaz, Francisco Gtrimarães e Júlio de Almeida'

no Balneário Britânia, neste Municipio de Ílha Comprida, Estado de São Paulo' contbrme Plantas'

Planilhas e Memorial Descritivo em anexo.

t.2.- caberá a GONTRATADA o fomecimenlo de todos os materiais, equipâmentos e mão-de-

obra necessários à perfeita execução das obras e serviços elencados'

CLÁTTSIILA 
'' 

- DA

2,l.- Os sen,iços serão executados pelo regime de empreitada por preços unitários de acordo com a

proposta de pieços da CONTRATADA constante da Concorrência n" 001/2007

2.2.- O praztl de execução clos serviços objeto deste contrato será de ate 180 (cento e oitenta) dias'

conradoi cla tlata cle emissão da Ordern de Serviço pela CONTRATANI'E''

CLÁu§nLAnL=no-eBECO

3.1.- Pcla execução tlas obras e serviços objeto deste contÍato. a ('ON'I-RA I. \N'I-E pagar a

(.oN.I'RA,I-ADAopreçog|obalrleR$)L\XXXXXXXX(xrxrrxxxxxlxl\x.\\]iIrtI]txIxIlI
xxxxrlrirxxxxxxxx xxxrxrxxxxx\xxxx), conforme PÍoposta de Preços tla CON'|'RA1'ADr\' que

flrz parte integranle do presente illstÍumento

c.oíto Sóô lo3€. Fónâ (13)3312-?0,1ó

{@*"fr"á'"r* OfuAr*'l-/ ú dA* É*'l*h

I
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4.1.- As planilhas de Medições serão elaboradas pela empresa CONTRATADA de acordo com o

cronograma fisico-financeiro apresentado juntàmente^.com a proposta de preços'^e serão

oreviamenle conferidas. '"''tuiu'-" 
vistaáas pelo Diretor do Deparlamento de Obras ou

'Engenheiro designado para a Íiscalizaçào'

4.2. - Os pagamentos das tbturas conferidas pelo Departam€nto de Obras' ficarão condicionados a

liberação de verba p"to S""'"t*á'J" ôiên"iu e Tecnologia' Desenvolvinento Econômico e

'l'urismo

7.1.- A CON'IRATADA assume integral

rrecessário à execução da obra, bem co

encargos trabalhistas, previdenciários' Íisc

sobre o objeto do presente contÍàto

cll\ll§ul-Àv-=DQrEÂJllsIll

responsabili
mo pelos p

ais e corner

5.1.- O preçô côntratado permanecerâ fixo e irreajustável pelo prazo de l2 (doze) meses' conforme

cleterminação contida na t-"i n'i stto' de 2i '05.1994' ou outÍo diploma legal que vier a

complementá-la, allerá-la ou sucedê-la Após esse prazo' o mesmo poderá sel reajustado pela

;;;i;;" ;", iniices Gerais de Tenaplenagém' Pavimentação e Edificações da FIPE'

5.2.- As alteraÇões contÍatuais em razão de aumento ou diminuição dos quantitativos 
ll':r^111-:1t"

pr.rfra* t.ta";fiinridas pelo Artigo 65, da Lei Federal n'8'666/91 e suas alterações pÔsteÍrores'

6,1.- O presente contrato vigoraÍá poÍ priLzo 9" 1:180 
(cento e Ôitenta) dias' a contar da data de

emissão da Ordem cle Serviço pela CONTRATANTE'

datle por Iodo o equipartrcnto e malerial

rolissionais emprcgados, inclusive pelrrs

ciais incidentes ou tlue venham a incidir

Parágrtfo Único: A inadimplência da CONTRATADA' cotlr ret'erência aos encargos

estabelecidos tresta cláusula uJ"l z. i. não transfere à CON'IIfATANTE a responsabilidade por

seu pagamento, nem poderâ onerar o objeto deste cÔntrato'

7.2.- À CONTRATADA se obriga a submeter' quando solicitado' à aprovação da

coNTRATAN.I,E todos os materiais Ãerem utilizaclos nas ot)Ias. arltes de suâ aplicação.

7.3,- A CONTRATADA é obrigada a leparar ' conigir'' r'enrovc[' recorlstruir ou substitttir' às suas

e\pensils Do tolal otr em parte, o objelo tlo cÔnlrato em que sc verificarenl vicitls' det'eitos ou

incorreções rcsLrltâ,res,lo 
"*""uçãu 

oi à" nrut"riai* 
"n,p."gotios' 

pelo pertodo previsto da Lei'

cÍolt. sôô lors to.€ {r3)3312'2o1ó

i ri,.,:ll..i -1',,,ii, l

ic_ 
*,r3l"'1j
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7.4.- A CONTRATADA e responsável pelos danos caus1d9l fletamente 
à CONTRATANTE ou a

rerceiros, decorrente a" *" *iJ. 
"rãiã'nu "*"*çao 

a"sre contraro. nào excluindo ou reduzindo

..", resnonsabiridud" u n."'aiiração e acompanhamenro exerci,lo pelo Íepresentante da

lã1fiXil-Hã"n"tnuao na ciáusula nona - item 8 l

7.s.- A CoNTRATADA se obriga a operar os equipamentos com pessoal especializado, arcando

com todas as despesas ""' '"""i"úa" 
dos equ.ipamentos' combustivel' salários' encargos soctals'

transporte, alimentação " 
*oii" i"ã p"tsoal" impostos e ta\as incidentes sobÍe o objeto deste

7.ó._ A ..NTRATADA se obriga a fomecer todos os equipamentos de proleção necessários à

perleita e\ecuçào da obra' o"ti"**""' 
-^a"tu' 

pto""ai*"nro de segurança que gaÍantam a

integridade fisica dos 
'"u' "*p'"iio"t' 

àsponsabilizando-se por eventual acidenle que os mesmos

venhatn a sofÍer durante a execução da obrá' objeto desta conlÍataçào'

7.7._ A CoNTLATADA se obriga a executar a obra dentro do prazo estabelecido na cláusula

segunda, item 2 2. rleste instrumento'

7.g.- A CONTRATADA se obriga, no término da obra. a limpeza total da área para o recebimetlto

provisório da obra.

7.9.. A CONTRATADA SCI E representada, durante a execuÇao
na clualidade

esÉÚalnrente designado Para esse {im, acetto pela CoNrn,qreNtE

do
cle

côntrerto, Pelo
seu PrePosto'

8.1.- A execução do contrato será acompanhad-a e

iloNr'uiÀNig. especialmente designado para este tim

8.2.- Os recursos financeiros para o atendimento do objeto-do presente corltrato' sào provettiente§

cla Secrctaria de ciência " '"tJ';sii';;;"J'1'11ii3*";-ico 
e'rttrisnto' e csrà, alocados

L àãi^ià" ": 
õir;ot t : cs t oooz t0 I 7 0000'1'r e0 s I 0()

9.1.- No caso da inadimplência parcial ou Lotal do prcsente contrato' a CON I'IIATADA scnt

prejuizo das pcnalidades *t"u;Jia"'* iãi"rtott''l n'866ó/9l' estarà slrjcita as seBtrrr)tes

multas:

a) 57o (cinco PoÍ cento) do valor do contrato reajustado' por desatendimento cle qtralquer de suas

cláusulas,

fiscalizada pelo representante da

GÍ,iíi.ô Sóo lo'. _ Fo^€ 03)3312 2onó

i'l

/

contrato

l

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

o6.u o., tét*ino das etapas previstas no cronograma-fisico'

9.2.-ACONTRATANTEpodeTáaceitar,aseucritério,asjustificativasapresentadasparaeximira
CONTRATADA das penalidades prevista neste instrumento

9.3.- As penalidades acima referidas, não impedem que a CONTRATANTE rescinda

uriiu,"rufrni*. o contrato ou aplique outias sanções previstas na Lei n' 8 666' de junho de 1993 e

suas alterações Posteriores.

cr,ÁuslilAx-Do

10.1.- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão' com as conseqüências

;;rr;. n"r," 
"onr*to 

e aquelàs constantes da Lei nu 8 666' de 2l de junho de 1993'

10.2.- O presente contrato poderá ser rescindido no caso de se verificar alguma das hipóteses

;;r,; í;;;; ;ã. ;; a.i n" s ãoolq;, observado o disposto no artigo 7e da mencionada Lei

CLÁIJSULA XI . T,A C

tt.l.- Em gârantia ao presente instrumento, a CONTRATADA olerece como caução garantidora'

;';i;p;#; co.respondent" a 50Á (cinco por cento) a9 1ato1 fgste .99nÚato' 
mencionado na

cláusulaterceira,intia'(emmoedacorrentenacional,titulodedívidapública'segurogarantlaou
Íiança bancária).

I1.2.- A caução prestada será devolvida apôs a emissão do Tenno de Recebimento Detinitivo das

obr as.

I1.3.- A caução etêtuada em moeda corrente será devolvida com atualização monetária

t2.l'-Aobraserárecebidaprovisoriamentenoprazodet5(quinze)dias,apósotérminodaobra.

12.2'-o.I.ernrodeRecebilnentÔProvisórioserálavradopeloresponsáveldaCoNTRATANTEe
íurtrLado enr processo administrativo'

12.3.- Após o recebirnento, a CONTRATANTE, atraves do seu representante' verilicará se a obra

está enr perl'eita corrftrrmiclacle cotn o projeto apÍesentado'

12.,í.- O tcrrrro rle llecebinrento Definitivo será lavrado pelo responsável da CONTRATANTE' no

,,rrz,r rl,r í)0 i\esscnta) clias a conrar da data do recebimertto prorisório ou tla notiticaçào da

[ó*tneiraNii: peia CoN'IRAT'\Da. intbrmando 
-que 

promoveu os reparos por ere

..rti"láor, cnt virtLr;le de desconlbrmidade da obra conr proleto original

a

GÍô{ico sôo Joio. Fono ll3)3312 2o4ó

cDt[o]
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15.1.- Para os efeitos de direito, atribui-se ao presente contrato o valor de RS X'XXX'XXX;XX

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxx)'

t6.1.- As partes elegem o foro da Cornarca de tguape' com renúncia de qualtluer outro' pot mals

privilegiaclo que seja' p"t' di'i;t-;;;i;q'"t-q-""ttà"t judiciais ou extrajudiciais oriundas deste

conttat()

E, por estarem <Ie acordo' subscrevem o ptesente contrato em 0.) (três) vias' na

presença das duas teslemunhas "b;;;;;;;J"t' 
para o tim de prodLzir todos os et'eitos legais

llha CornPrida, dc de 2'007'

ANTONIO MARCIO RAGNI DA COSTÀ LEI'I'E
Prefeito MrrniciPal

Cont raladà

'IES'I tiMtINltAs:

).

crá{i.o soo loi€ Fôn€ (13)33a? 2o!ó

@,.fr"hr!--

Procurqdorio Jurídico

13.1.- O presente instrumento está integÍalmente vinculado à Concorrência - n' 001/2007' bem

como a proposta de preços da CONTRATADA'

14.1.- O presente contrato é regulado expÍessamente pela.Lei n' 8 666" de 2t d: 
]:tll^ho 

de 1993'

"É, 
aÃ ã"rlr"it aisposições leglais pertinentes' aplicáveis' inclusive' aos casos omrssos'

fl'ÁIlsulAxv-D

t'.-

l

I
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A empresa licitante

tlcp resentatla pelo Engenheiro Civil' o Senhol
Portador do RG. n' -- e CREA/SP n'

Em âterdimento ao disposto no Edital de Licitação - Concorrência - n' 001/2007, para a execução

das obras de Pavimentação asfáltica num total de 2.897,08m , nos trechos das Avenidas: Margtnats

Candapui Norte e Copacabâna - do Ba lneário Adriana ao Balneário Monte Carlo. e, pavrnrentaçâo

com lajotas num total de 1.270,52m , nos trechos das ruas São Judas'l'adeu' Tino Gonçalves Vaz'

Francisco Guimarães e Júlio de Almet da, no Balneário Britània, neste MunicÍpio de llha

Comprida, Estaclo de São Paulo' realizou a visita técnica na Presente data

Itha Compridn, 

- 
dc de 2007.

.ÍtIRACI BRITO DE OI,t\/EIRA
CREA n" 506010{904/D

Ileprcsentante tlrt Preftittrra N'lrrnicipal cle llha Cornprirll

e,óri.o sóo rori. Fono ll3\3AÀ7'2016

<@r1"*-* oge- *"1
,,1,f]

I

03l 
i
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ANEXO V

TERMO DE VISITA'I'ÉCNtCA

L
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇAO

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da f:essoa j!1di.3)'

interessada em parricipar no p.o".rio ticitatório concorrência - n'001/2007, da PREFEITURA

MUNICIpAL ôU tllfe COMPR1DA, declaro, sob as penas da Lei. que, nos termos do § 6'do

a*igo 27 da Lei n' 6.544, de 22 de novembro de 1989, a (nome da pessoa juridica) ercotrtra-se em

,ii"?ià *g"r_ peÍante o Minisrerio do Trabalho no que se refere à observância do disposro no

inciso XXXIII do artigo 7" da Constituição Federal'

de de 2007

Representante legal

(conr carimbo da emPresa)

GrôIto sóo rôrs . Fon. 03)33.12_20ró

l

l
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ANEXO-Vtt

BALANÇO PATRIMONIAL (transcrição)

1. CIRCULANTE

disponível

realizÍi,vel a curto Prazo

I. CIRCUI-AN'TE

2. REAI-IZÁvEL A I-oNGo PRÂzo z. nxrcÍ'l'nl A LoNGo Prl\zo

3. PERMANENTE

3. RESULT. EXERC]. FUTUROS

investimentos

l. p.r.rnturôruto lÍqutoo
imobilizado

capital internalizado

(-) deprecração

reservas de capital

deler ido

reservas de reavaliação

TOTÀL DO .\TIYO
reservas tle hrcros

lucros acumulados

(-) prejuizos acunruladcis

7'0TAl, Do PlISS Il/{)

ATIVO PASSIVO

Grol.a sóo lo5ó Fon€ (13)33,12 2046

Ê"*,/.,r/"

C»,<

I

I1



ffi
005284i026/08

)

..!.t!,.,
r,.i '1

i- :. .rJ

Dlário 0fic iaE
Estado de São Paulo

José Serra - Gove'nador sEçÂo I

F1)LliÁ

CDFII lança
rnunicípios

programa em p
para construção

Nova moíadia terá tÍés domitórios, fiuro' espaço
'jàra 

aotljao ae gas, piso e azuteio no banheiÍo e na

cozanha e filtío solaí

arceria com
de moradias

Em dia @m a natüeza
Íécniro\ ds t:DHtt ParticiPâ'

íant no nés L\r§ado dc quat.o
pal6tías sôbtc npio ambtente:

A,<,{iirnÍtnt., (lá ê!10à da 'lnN',
R{ai\o (le e§g{no\ oNenro'!
mcnlo de r.\e vrknxr a{r dtlcrrcs'
(p|ra g.,v,x[a0 tit: en.h(nr1) ê

O .ut{ ú: cqacttç11o tÍ'
ít..o e vnturta .la nota íJÚt:t 2

da ú,pa$, qot: é c(ntrrut dm'

)unta5 h.ttrdcn'ndt5 ttohtgtu
nx{tc rultc,I)ult s.r,ir' d'ord
.lat avd i.etobgias nt c.liti.a'
ao da núna.ttds ÍDPttxtts catut
aq@imt:nto lnr c tPíortttà
tunto Íre tgun .ht cllurt

Naúlta P.ttúttd o a'g.nla:i'
ro c ÍE +tieÍ1ú Ptino k)máz 'to
CoÉrh Rcgionrl dc Ltgà1hiúa e

kqúic.ú t l'i\t PÍInt Ítrrn d

prm h\1uzt. d Putútcd) t,tlEt lPdr
ir.únD jdrdrr dn ru5plrDiio ,ralê
it6 úgatuci t Pn tuÍt)t n^ an

os ,útodor dê (nlra.uüo
nuts inLhdda\ o. uilcht!'a
inhtrraÇ.o (vata caàÚl no t'l'r
dc âtt:a\ P.!nnl\tt<là\ c dn\Ítn
eotn P.l.a b.nula |tdra ttttra'
)!úa) . o\ fitus 9!t: úfrn attxa
qn k,ltÍ t|. hÚtn outâ R\htcã
d\: .únh{ Í},lr\larc.\ tt n t'dt/t 'lt
httro dt: !Íanb Pt.latada.a i\tot
lt :.ttol\ I )lvn rn ê11)\

086

?OOER

Executivo

Imprensa.:rÍicial

dlDu o Pretua, Vatn! A.Íd@li

ft r nshurrt ttt artutnb tra 14

.rrÀ dL ,i(s rrdtntron',r 'Á!,di'
dÃ x adú .nnkfio ão! tôb.tbdÓ
14" dn.rm., u íÍ.r.rto

. Ntt\trxt Gnrl<te, tntalaç:b .E
8,3 mit püe"s, Ptnn rJe CaPâa

tkniÍ, nr., d\núto .tt: iO 6* ú
do! tlvtntrotus Arun1úta à lttllalta
Élrrna l,(§ s,nlor SiM:na g.ndmt
qúi vr' (ir6,Íd.p.!,.'^'\prír 4
ntü ,É eLht\ A'n a .ttlbol\{dlt'
.6 vivc tlt: ltxYots bres a ltlantt
.n: Lonlú tqFo c tuani MtÉ a

crúaú. tttu ÍatrnB 1.\ tlois tutite\
.rúLnot*tlcn nr. no Pàls

Pâlâcio.tos gândei.ântes Av. Mo.umbr'l 5Oo MÔ.umbl Sáo Paulo CÉP 05650 00O Íer.2193 8000

ii í-.n,t»r'r rll l)r\.N1, Yíftr[]l

l/il. rr',u,,*.,,1 , lrnr{r, (aDHrl)

.,;_, r. r N| r[ rrrro lrtrrt 1:rr
L!Írinrr, Ln rnÍn,lr' l,rl)]'rrr. rÍl
t\htit t . àt\I t, th) Ptrllt.s trnt
À[,,Í{'itr. 1]r, ,liL., lrirlLLín r«r' rr

kí.Íkr r à CoHtrírr: ronrJ!rIbrl)nr
r,nrlrú, n drl ( r';r I trÍrx rr'Í1[LÍr

lrrítrrrrÍr rlrlr.,r(lLr' Lr',r li1) I rrírtr1r

r.,,r,i,,r;i,,-,,,,,,'nn' rr'l i |Li)rirl

^ 
trrL,ltrlJL[] rdÁl[,n r"k'rrüi r!ri]

L, rnu!]' nar)r|r,' rrr !l Ír ,r ÍÍrr cnrLi

rLtrx l{.,vr J i ÍLl.)!li\ )efi1lÚ'ri
O t,ir'(1,., l)ir!r,, ,Jr i'r'!'tr'

.,|)ír(rÍ(lo :' ll1 trúi,lrr!. IrÍ trru'\

tr'fln,r,,tr lr't .1q rNrl,, l,, ,tr:Íúlr
r() trúkIl. \r.xnlx0 r!)n 'ti Inrr
IrÁ 

^,úIr 
r'

' ,l!''r.I' r i/ rilr
th\111n 1{nLt{Í rrr rr I lÍillrLnJ'!íxn
,,nv4.rrr r.I rr {Ltlr, lir| 3!!'rrr

, rl .i,r l).r , !'rrr r 
' 'l'' 

íLíl ' '1"

L11Í li, Htr1trl' r('
Íc'l({L,: I'i:L)llrJ l { LlaÍ|Lrl'l

r..i,l 
"i lL, rlnn 'r 

' 
rltrl lrr(l[rr] (r

Itr.il,rr,: t1),1,1Í, '
.rlrrr l]lltl lrr !rr tr r(1"'nr'lir"1'
r' trr 

' 
ii tl, r'i., 1'L

L$L'nt.í ,i'tr!,r'l ':r! 
t .r!r rli

rrtrlrtrll( rLj'ir lLrl,{, I dr I rlr(rln.trl
,I- ,r' r.,l!, ,1Í L r,l, I i;r , .xflr.It i '
I r Liúrl íttr rt L,rúJir/i,,;r,t..

ii , ' ,, r\ rl! 'r: r 'rnr lr'r
rrrrllii J'!rr(l

l1r,., 1.rr,r'rn.rr, i 'r (r'l' ri

,l

Irl ,Ír |, 1"Llii liL
r 1,.,.r]t, r ', r,i rrrrl'i)rL Frefeitos felizes

. Arnflalna, 13,5 mtl htbtÍan'
tÍ in 4gitu Í|e Ata@tub, kit)
conpnb dr 150 crtr' de ttc\ t|Út

,ntior,os o prertt,' t* taci'tt
Atvt:t túm qúc tEúa i.á battut

o .talictt hâb,raciondt nd cddll.:,
rqe dtuàlw^ta c dt:6@ móQdtr\

. toqe L@rÍata. y ti o ú
8un, , rÊ!tr.' dd 5,ro.á!,r útJv,r
dneÍto r tdtz pÚ i\r,at I cttlvt\
rú Ír.n cahsnuç,to.lc 11O..sú 

'1t:
dois dotnndi.rt 'vNt frelho.a. bar

r,niê a vi.tn daquetat q@ tarxn'
i'úaúa\ Pàn coúpí ca\n

. A tt\úx1a lcitpá, annc nt)

irwd;pràisaoíicrar'Éi:br
vórun. i1? . llúmêÍo.170 ô úb; tert.r.t,, 7'4Ê elreóê.o dô-

a.r*lo,tl
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.;;F;r JÚNIOB
Se.Íetár o l',4un cipalde ObÍas

e Serv(os PÚb icos
Processo nq 005977/2007
SEJUFrNeson/2007
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í\c
co
-tr-

O
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e 159,
rúiçâo

1.rfi,[rrGgfis,
OBJEÍO: CônlÉlãÉo de

PoliospoÍtivo "PrsÍeilo Antonio Foliciano" -
UNIOADE REOUISITANTE

DAIA DE ABERTURA E RECEBI oos

o prcsênle Edirsl
ou ainda 3 garanna parÊ

1-51

Lrlaçáo

NOES,

do íax (13)3201-5037, no hoÉÍío das th00 â3 í1 às í7h30.

Sântos,06 ds selembrc de 2007.

Com ssáo Ponnanênle d€ Licitaçõês I

Vãldi.a túâÍla Sântôs D'Oliveim Ctuz
Prcsidenle

admltc-se
5eíralh€iro dê ÍerÍo e
MontadoÍ de alumínio d
expeÍiência. l2ol'3140

MotoÍlsta
caÍrêta

C/cuíso MoPP, expeÍ. mi-
nima z Ànos, (NH cate-
80Íia "8".0íerêcemõs:
YÍ, VR. cesta básica, se.
guro de vida, pÍêmio poÍ
produçáo. Tr na Rua Ta.
moio, z9l' (ubâláo

Âuxlllar de
servlços csÍais

c/ca(a de habilitação.
Po(eiÍo, ambo! o§ 5e-
xos. Enviar curriculuÍn p/
av,8aÍtolomêu d€ 6us-
máo no 180 - P. da PÍaia
Santot cEP l10l0.50o

Balconlsta
P/lan.honerê, ma5culino,

c/0.ática (omprovada,
perÍodo da laíd€. Tr. Av.

cons.Nébià!. 855/Santos

Balconista

PREFEITURA Mt]NICIPAL DE SANTOS
. ÉSTÀNCIA BALNEARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVEÊNO

AVISO DE EDITAL

s
\igo 10

gnaÍá.

MotoÍlsta
P/ caÍeta c/experiência
(volvo 99/container) Tr:
Têl:9785.2146.

Pedrêlro
c/ €xper €m caÍtelÍa. (ll)
3312.7559 ou 9753-9400

o
t_

I

Precisa'se
i Moçâ c/expêL em Expor

,ô
l-<.

PreÍeitura Municipal
de llha Comprida

EsTÂNCIA BÁLNEÁBIA

(oEPÂFTAMENTO OE COTIPnAS)
AVISO DE LICITACAO

coNcoBBÊNcn- N"oo1/2007

Fontê de Becursosr Voôa Cônsignadâ no OrÇâ'

Oblêlor ExecuÇáo das obras ds pavimentaçáo

aslálica num Iolâ!dê 2897,0am., nos lÍochos das

Avênidâs: lúaíginais Candap!í Noí|ê e Copacabânâ

- do Ba neá.io AdÍiana ao BaneáÍio Monte Caío,
e, oaviÍnen1aÇáo com lajolas num tolal dê
1 270.52m., nos lí€chos dâs ruas Sào Judas Ta_

dêu, Tino Gonçalves Vaz, Fmncisco GuimÂÉes €
JúlD de Alr]r€da. no Balneário Brilániá, nêstê Mu_

nicipio de lrha compídâ, Estado de sáo Paulo.

Éntrega de Ênvelope$ dia 10/10P007 às 09i30 horas

AhêíuÍa dos Envelop€s: dia 10/1OECI07 às 1ü00 holã§.

Edilal ê lnlormaçôêsrO Edilalpod6íá sêÍ ÍeliÍado

iunro à P@iêiluía Municlpalde llhaComprida, Avê_

nrda Bena Mâr, n'i11 OOO'Boquekão Norie'Bal'
neário fúau Recanlo- Lha CompÍida, Estado de São
Paúrô . cEP 11 925-000. medianle o rêcolhimenlo
da lãxâ no valor dê B§ 200.00lDuz€ntos Í€ais).
rnÍomaçÕes . Fâx (013) 3842-11-41 - Fone {013)
3842.10.11 . Faínai232 - no ho.áío compíe€ndi
do das 9:00 às 12:00 Horâs.

ha compÍ da,29 de Agoslo õê 2.007

aNToNro rúÁhcto RAGNIDE cAsrFo LEIÍE
PreÍeilo MunlciPâl

(

3I

no loçal supramonclonado.

lcitaçáor

OBJETO
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Prefeitura Municipal de Ilhaeom
ESTADO DE SAO PAULO

sEToR DE coNTRoLE E ARRÉCADAÇÃo

Ê.â 528t+ lA? 6/nq
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C Ô<ulev o3s
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Prefeitura Municipal de llha Comprida
ESTADO DE SÁO PAULO

SETOR DE CONTROLE E ARRÉCADAÇÂO

GI!IA DE HEOÍ}LIIIMEI\IT(I

13 / 09 l?OO7

I f,li.íÂ

19.:i\oo O3o

nÍF8li3N'IE Á t.,{CÀ ,ü IiETIRÂ DA }i} a-DIT

t ICI,I! çÍO TOl.44 DA lll.l FIi)1çO t'is OO1,/Z
REI: OBR"A DE PAVIIüEIITÁ!:ÍO ASI.íITI
CTINIIAPUI.

,3SI CONCOBRÊ§CIÁ PÚ T,ICA

II,8SO - ENGENTIÂETA DE }ROJETOS COflSUL'IORII §

NUN:SHI?TBODIAEJI NA 294 c0i{srnuçÕEs tI

ÍjpRECTSIT}?O

2oa7

Cúrligo

o+2 R$ 2OO, OO

.ogs
úü\rêisL

ÉE'
- "Ê\À

cÇi luu'

gu''
i1

'lo-l:Àr- il;ffao'u,ro

Í]

$im,00I€ B0+ÉnÍL' 8036 13/m,/2001
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Prefeitura Municipal de llha Compr995284/02ó/08 1d,
ESTADO DE SÂO PAULO

SEÍOR DE CONTROLE E ARRECADAÇAO

GII!A DT BEGÍ!TII!MEI\IT(I
c d)rlo+ O3-:l

2q 09 12ô§l

CódiEo
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Preleitura Nlunicipal de llha Comprida

ENGENHARIA

A empresa licitante EPCCO - Engenharia de projetos, Consultoria e Construções

Ltda, Representada pelo Engenheiro Civil, o Seúor EDUARDO SILVA DE MACEDO, Portador

do RG. n. 4.357.586/SSP/SP e CRE{SP n" 39.422/D, em atendimento ao disposto no Edital de

Licitação - Concorrência - n" 001/2007, para a execução das obras de pavimentação asfáltica num

total Je 2.897,08m., nos trechos das Avenidas: Marginais Candapuí Norte e Copacabana - do

Balneário Adriana ao Balneário Monte carlo, e, pavimentação com lajotas num total de

1.27O,52n, nos trechos das ruas são Judas Tadeu, Tino Gonçalves vaz, Francisco Guinrarães e

Júlio de AImeicla, no Balneário Brilânia, neste Ir{unicípio de tlha Comprida, Estado de São Paulo,

realizou a visita técnica na presente data

Ilha Conr;rrida,26 de Setentbro de 2007.

(]RE 9 ID
itlntel{epresen ute da lic

DE Or,rv[ilRr\
n" 506010{904i D

Itepresentâ itura Municipal de llha ConrPrida

l. ,t

tl í

Li.t i

l-':, i:i ii il

- 005284/02ó/08

ANEXO V

.TERMO DE VISITA TóCNICA

/
I,L

t
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: 005284/026108 Ç @rlor- o3]

wc@ - müGH{HARA DE PRqH6, @NNJLITORA E G@NffiRU@ LIIDA

Preleitura Municipal
Ilha Corrprida SP.

Prczaclos Scnhor.:s

cNPJ(MF) 61.106.1 59/000',1 -Bo

RUA

Ref Concorência N" 001/2007
Ass. Visitâ Técnica

Virnos pela prcsente crcdenciar o Engenheito Civil' Eduardo Silva de

Macerlo,RG.4.357.586SSP-SPeCREA3g.42ZlD-6'RegiãoparaVisitaTécnica'

"onro,." 
itenr 2.3.9, onde tomará conhecirnento das condições loçais da realização das

obras e elaboração da Proposta de Preços.

0PCCO - Engenharia de Proje

Sem mais para o momento subscrevemo-l-tos,

Alerc iosame nte.

rià e Co[struções Ltdâs,

J ooh

INSCR, I\4UNICIPAL 3.3003,0'1INSCR, ESTADUAL 574.026,578.11 9

SHITIRO l\lAEJl,294 - FoNES: 13-3821-3924 / 13-3821 -2889 - FAX: 13-3821-2988

ESTADO DE SÃO PAULO
cEP 11.900-000 REGISTRO

Registro,26 de setembro de 2007.
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Capital
reais )
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comerciai s,
imobi Ii árias

102 6 í0$
sERvrço PúBLlco FEDERAL

Consetho Regional de Engenhâria, Arquitetura
ê Ag.onomia dê São Pâulo

CR:4.5P

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICÀ - 1, \ I

Io3t

CERTIEICÀMos quê a pessoa iuridica abaixo citada se encontra registradâ
neste ionselho, pá.u tii\,iaua"-t técnicas linitâdas à compelênciâ legal de

lãi! 
- 
.""porr.a.,. i s técnicos, nos termos da Lei nr' 5'194 dê 24 de Dezêmbro

de 1966. CERTIFlcÀrjos, ainia, face âo estabelêcido no artigo 68 dâ referida
iãr, o". a p"..o" juridicâ mencionada, bêm como seus responsáveis técnicos
ião' J. .r,"àr,aram ãrn débito com o cREÀ-sP' CERTIEICAMoS' nais' que esta

certidão náo concede à emplesâ o dirêito de exê-cutâr quaisquer serviÇos

técnicos sêm a ParticÍpuç"ã--t"ul, efetiva e insofismávef dos responsáveis

técnicos âbaixo cÍtados e que perderá a sua valida'le se ocorrer quãIquer

^àairi.uçao 
nos dados cadastrãis nela conti'dos, após a data da expedlÇáo'

RazãO SOCiAI: EPCCO _ ENGA DE PROJEI]OS CÔNSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA.

Certidão nr. : 0043/07

Regi st ro

Data do

válida até: 31/ 12/ 200'1

294

REGl STRO

de proi et

Plocesso: F-00'717 / 90

EndereÇo: RUÀ SHITIRo MAEJI,

11900-000

Bair.o CENTRO

-sP

no CREA-SP: A36'7164

Registro: 25/04 /1990

sociâI:R§ 1.592.o00,o0 (Un milhão, quinhent

Atualizado em : 25/03/2004

venla e doi s miI

oria; assessoria;
OBJETIVO

acompanhamento
pavimentaÇão;
urban i zaÇáo;

de obras;
básico; dra

de erosão
civil i com
venda de

SOCIÀL: Engenharia
e fiscalizaçáo

drenagemi saneamento
pâisagismo, cont role

'de te rraplenagem;
em concreLo armàdo;
anbiente; e ouLros

eci
I eis

d ei
L

serviÇos auxifiares da construção
construÇão, cornPrâ e

nto de mão de obra e

róprios, indLlstriais,

ObservaÇão:
sEM RrisrRr ÇóEsj

residenciais, inclüsive terrenos
em geràI.

Iot méntos e i ncorPoraçóes

ôt:

CoÍrferi.do Por

ai5c/r ü(

aq
,;,dft'Hetll':r,Í- 'r:r', a

à

a

J

í)
{]

a,l:i l:.;i - SÊ

I
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sERVtÇo púBLtco FEoERÀÊ-

Conselho Reglonat de Engenhâriã, Arquitetura
e Agronomia dê São pauto

€tEA-ttP

cc:284 /026/09
Continuãção da Celtidão 0043/07

RESPoNSÁvEr, (rs) TÉcNrco (s)

.[,
'a)
'.1:

Õ
-+

z
C)
'o

à
J

Folha: 2

50614?
expe
Vi s

i:,jriiii;;.::

Nome: EDUARDO SILVÀ DE MÀCEDO
Tltul o (s) :

ENGENHEIRO ClVIL

NOME: MAURO SÉRGIO ADINOLFI
Tltulo (s) :

ENGENHEIRo ÀGRÔNoMo

Número de legistro no CREA-SP: O6OO3g422.t
Càrteirã ls). 039422/D êxpêdida po!: CREA-sp
Dâta de inicio de Re sponsabif idade Técnicâ: 22/10/Iggg

Número de registro no CREÀ-SP:

r: CREÀ-PR
n". 50614?0434 no CREÀ-SP
08/03/2004

104
da por: CREÀ-SP
| 30/03/2006

06 dc rÇo de 200 /

C-orlo+ o3c

co Kopi tar
ional de Registro
r.0095

NOME: CÁSSIO LUIZ PÀDOVAM DE MACEDO
T1tu1o (s) i

ENGENHEIRo MECÂNICo

NoÍne: JoSÉ EDUARDo PÀDoVAM DE MÀcEDo
Titulo(s):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número de registro no CREÀ-SP
Carteira (s); pR-73354/D

Número de registro no CREÀ-SP: 5061408502
Carteira (s): 5061408502/D expedida por: CREÀ-SP
Data de inicio de Re sponsabi 1idâde Técnica: t2/OL/2004

Dalô de inicio de Re sponsabi l ldade Té

Carteira (s): 160010/D
Data de inicio de Responsabil

Cônferido por:

id

,' {

r,J\rRêg i st ro,

-/'.d
I FLênc

ChcfedãSê
l1 I

0Bq !À/\

ica:
da sob

dap
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sERvIço PÚBLIco FEDERAL
Consêlho Regional de Engenharia, Ârquiteturâ

e Âgronomla de São Pauto
CPEA.IIP

CERTIDÀO DE REGISTRO PROFTSS TONAL

I

Numero da certidâo: 5 /2OO7

Data dê va].idadê da cêrtidao: 3l/t2/2OO.l

Numero de registro no CREÀ-SP: 060039422')

Nome: EDUÀRDO SILVÀ DE MÀCEDO

Titulo (s) :
ENGENHEIRO CIVIT

C.oJlo+

24

F sco Kopitaí
da Seccional

dê dezeÍ cro de 1966,

estabelecido no a rLiqo

rà em debito com o

og+

-a

Car:teira regisriada no CREÀ-Sp I O39422/D

CERTfFfCO quê o profissional ac:ima mencionado se encontrâ registrâdo

nêste C()nselho. nos termos da Lêj. nr

conforme os dados acima- CERTfFICO,

6A da referida Lei, que o interessad

CRITA-SP.

',... 
i

-494,

a ind

nt

1q,.-O3 de janeiro de 2007

5ô
c

cula 0095

CI1EA . SP

oÍJ

/\l


