
Estado do Ccar:'1 
Governo l\l un icipal de i\lucamho 

C tJllli\~iiU l'c rm a ll l'll lC de Licit,l \',iO 

EDITAL 

TOMADA DE PR E O . N." 2/2015082-401 FI\ IE 

A PREFEIT RA MU IC IPAL OE M AMIJO - E. com edcnaA,.Con-..1ru1orGonçalo\'idal. . \..Ccn11\,. 
Mucambo - CE, atra vés da Comissão Pcrmanenle de Li ci1ação. k,a an conhcci111c111 0 do" i111crcssad1b que na i., rn1,1 

da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações pnstcriorcs. 1 ci Ct1mpk111cn1ar n. 12] 06. nun ª" rc-..pcc1i, ,h ahcr,uJ,c-.. 
po teriorcs e dcmai:. legi. laçào cm , ig.or. 111cdi,1111c ª" condiçõc:.. c-..tabckcida-.. ncslL' l 0 di1al 1.· cu-.. .illl'\us para 
conhecimento de quantos po 3111 '>t! in1cressar. que fará reali,rar lici1aç;1n na 111od,tlid:1dc TO \JAD ...\ DE Pl{ E('OS. 

do 1ipo MENOR PREÇO. , i ando à execuçfü) de obra descrilm, nos Ane:-..ns li. parle intcgrantl.' dcs11.· l: di1,1I. 

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 

O DOCUME TO DE I IAl31LI íAÇÀO E PROPO. T,\ . se1-;1n recebido:.. cm :.c:.siio public,1111,m:,1dt1 para 

DIA: 23 de etembro de 2015 ÁS 08:00 

NO ENDEREÇO: a a la da Comis ão Per111ane111e de Lici1ações. localizada na ,\, . Con:.1ru1or Cionçalt, Vidal. .'\/. 
Centro. MUCAMBO- CE. Fone: (88) 3654- 11 33. 

COMPÕEM E TE EDITAL O. DO UI\ I ENTOS: 

Anexo 1 -
Anexo li -
Ane.,o III -
Anexo IV -

GLO ÁRIO: 

Minuta da Proposta de Preços 
Projeto Bá ic:o 
Modelo de Declarações 

1inu1a do Co111rato 

empre que as palavra. ind icadas abai:-..o ou os pronomes ll'>ildo-. cm ,;cu lugar aparecerem 11c-..1c d11L·ume1111• dc 
li citação, ou em quai. quer de eus anexús. ela 1er:'iú 1) signilicado de1a111i11adt1 a 'l'guir: 
a) Contratante/Prefeitura - Prete i1ura Municipal de Mucambo: 
b) Proponen1c-Concorre111 e/Lici1an1e - Empre. a que apre,e111e pro1x1,ta para ,1 (1b}:I() dc'>ta licitaç.io: 
c) Contra1ada - Empre a vencedora de 1a liciiação em fà\'or da qual i'ór adjudicado e ho11wk1gadt): 
d) C.P.L. - Comi ão Permanc111c de Lici1ação da Prcfei1ura \lunicipa l de 1uca111btl: 
e) Comi ão - C.P.L.: 
1) Fiscal ização - órgão ou prepos1o(s) da co111rata111c de, ida1111:ntc credenciadn1,) para a rcali,açfü> d:t li-..caii1.1çfü 1 

do objc10 desia licitação: 

\\'. ( o , :,;11u 10 1{ c;o , ( \I O \ lll \I.. ~ , . C 1 'I IW 



Estado cJ u Cear:'! 
Gove rn o M1111icip:1I de l urnmbo 

om i sito l'cr111:111c111c de Lki1a,·:in 

g) Lei nº 8.666 93 1:. tatuto das Licitações - l ei nº 8.666. Jc 28 de junho de 1993. com redn1,'àll llhH.li licad.t pela I ci 11" 
8.883. de 08 de junho de 1994. sua con úlidaçiio publicada 110 DOL de 06 Jc julho de 199-t c :-.ua:-. ahcraçõe" 
posteriore . 

1. DO 0 8.J ETO: 

1.1 - A presente Licitação tem por objeto a contr .. 11açJll de cmpre .... , ,::,,peciali/ada 1.'111 cngenliaria ci, il para 
Contratação de empre:-.a de engenharia parn m, -;cn iços de con-;trlll,:àu du n1t11·t1 dl' IL:cha111cntt1 da ()uadra Cl1lK·rta 
com Ve tuário padrão F DE. na localidade Oi tritl' Jc Carqueijtl. conli.irtfü' pro.ktl1 b,bil'ú. 

2 . DA PART ICI PA ÃO E CREDE CIA IENTO: 

2.1 - Poderá participar do pre ente certame I icitatorio. pe-..:-.oa j umlica. de, idamente cad:htrada j u1lll1 ,tl> cada ... trti d1.· 
Jornecedore e pre tadores de scrviço do município de \ lw.:ambo uu niili cada-.1rad.1. quc atcnth:rcm a tild.i-.. "" 
condições e, igidas para cadastramento até o terceiro dia llt i I anterior êi data dti recebimetlll' da:- p1\1post,h. tllhcr, ada 
a necessária qua lifi cação. 

2.2 - A empresa interessada em participar desta Tomada de Preçus pudera .it.lquirir o ldital gratu1tamcnte . . iuntu ,1 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipa l de Mucambo. no endcrcçtl :,upracitado m, prc.imbuln 
de te ato convoca tório. ba tando para Í'ilO aprcse111nr uma mídia eletrônica para gra,açfü1. 

~.3. - O credenciamento dar- e-a quamln da apresl'ntaçào dll'> emelopes dl' habil itaçün e p1'llJ)lhta dl' preçt>'>. para 
talllo. deverão er apre entadú:-. os seguinte dúcu111e11tos· 
a) Documento olicial de identidade: 
b) O estatuto social. contrato social ou ou tro instru111ento de regi-;tro co111l'n:ial. r1.·gistradu 11a Junta Co111erc.:1al nu. 
tratando- e de ociedade ci, i . o ato con titutiHl regi trado no Cartório de RegL trt1 Ci, il de Pe-,soas .luridicas. mi qual 
estejam expres os seus poderc para C.\crccr direitos e as-;umir obrigaçc'lc-, em decnrn:ncia de tal 1m l'slidu1-.1. dl.', e11d11. 
inclu i, e. er apre cmada a última alteração ~ofrida pllr e ...... c dt1cun11.:111t,: 
e) O in tru mc1110 de procuração pLtblica ou particular do qual cothk'lll pl1J-:rl's cspedticn, para i111-:rpur rcrnr:-.lh. 
desistir de sua imerposiçào e praticar todos o-. demais atos pertinente.., :m Cl'rtame. acompanhad11 dti ttllTC'>pt>mktlll.' 

documento. que com pro, em o. poderes do mandante para a LlUtorga. quando se tratar de 1m1rnraJnr 
d) A não apresentação ou incorreção do'.-1 documentos e.,igido., para credenr.:ia111e11ll1. não 1111plir.:ar.í na inahiliia,àn da 
liciiame. ma impedirá o repre entante de e manilc ·tar e responder pela mc ... ma durante os trabalhos : 
e) O repre entante legal da licitame erá o único admitido a inten ir nas fase, da licitaç.in: 
f) Não será admitida a participação de um me 1110 repre entante para mai~ de uma cmprc~a licitante: 
g) erá permitida a partici pação ati\ c1 de aprna.., um repn.:-.entante de cada licit:rntt'. t'spt'lilicarn-:1111: de ... ig11,1d11. 11.1 ... 

reuniõe da pre ente licitaçihl. 
h) Em e tratando de microempre<,a:. ou ern pres:.h de pequenll pMle. l' ... 1.1, de, criiu apre:.entar. por 1K,l'>i,'.h1 d11 
credenciamento. declaração que itua em tal condição. como Cúnd içiio para receber o-.. bene licio~ d.1 J ,ei 
Com plementar n. 123/06 (A EXO Ili - MODELO 03 - DECLARAC,.'ÀO Dí:. (.)l.,L L L C)l 1\DRA '\ ,\ 
CONDIÇÃO DE MICROE 1PRE A OU EMPRE A DL Pl::.QUE O PORTI.: - LC \J'' 123 06): 
m) A falsidade ideológica ou material na declaração. objeti,ando m beneticio:. da ret;:rida lei Co111pk111e11tar. 
caracterizará crime pre, i to no art. 299 do Código Penal. .em pn.:juí1t1 Jc outra~ pcn:t'.-1 e -.ançik:, crnTôpnn,kntc:.. 

3.DAAPRE E T Ç -ODAOOC J\ IE TA(.-\0: 

3.1 - As empresas imeressadas ne ta licitação de,erào entregar ao Pre..,idcntc da C.P.L. no 11,cal e hlint ,teima citadlb 

\ \ . ( 0\:-. I IU H)lt G() \ (, \I.O \ li> \ I . :-.\ . ( 1 \ 1 lto 



Es tado do Ccani 
Gowrno ~luni cip:1 1 dl' \l urn mho 

11 111i~,i10 Perm anente di: Licitação 

cm em e lopes de, idamente separados e lacrado!>. contendo cm ... eu rrn1111-,pil.'. io. a km da Ra1ü,l ~,K1a I L' e'\ l'.I 11-. 
eguintcs dado daiilografado ou em letra de ll)rtna kghel: 

A 
PREFEITURA IU 'ICIPAL DL IUCA IBO 
TOMADA DE PREÇO O 2 20 15082~0 11 ME 
DATA: 23 de etcmbro de 2015 - I IOR1\ : 08:00 
DOCUME TO DE I IA81 LITAÇ ÃO - L:--. Vl:LOl'I '\. ' 01 
PROPO E TE: 
C PJ : -----

4. DA IIABILITAÇ.ÃO 

-1 .1 - Para habi litar-. e a e La licitação. os liciwnte!> de,erão aprcsemar. em um,, única, ia. prL'l~rL'ncialirn:1111: 11:i urtll.'111 
em que está listado neste edital e com ioda<, as folhas nu1111:rada:, l.' rubricadth. pre, iamc111c ,llTtll.td1l-.. 1111 c11, L'k,pc 11 
OI e em um ó \'Olume. o documemo abai,o relacionado ... · 
a) O documentos de habilitação deverão ~er apresc111ad1)s em úriginal. 1iu por qualquer p1"lll.'e:-.-.ti de l.Úp1.1. 

devidamente autent icado em cartóri o. por tabdiào dl.'. notas. 
b) O documemos de ha bilitação apre entado com autenticação na forma digi1al d1.;•,erfüi e ... iar .icompanhadn., dn ... 
seu originai . para que a comi ão procedu à, eri lieaçào de -.ua autcnticidaJl.' ,t pat1ir do -.elo cnr1ornrin original. 
e) Os documento não poderão ... cr apre en1ado:. atra, é:. do pwcc-,so (k lt1c-,1111 ik. 

4.2. 1 - DA HABILITAÇf\Ü .J RÍDI 

a Regi tro Comercial. mo Con titlll ivo. C tatutú ou (0111ratli ,\,cial cm, igl,r. ac,,111pa11had,, de t11dus 11s aditi,,b. 
se houver. devidamente registrado. em se tratanJo Je ... ociedaJc., co111erl'i:1i:.. bem co111l1 a1:n111pa11had1) da!- c~dula-. de 
idem idade do admini tradorc da empresa. 110 caso Je ... ociedacks por açt'1t'.,. ac,1111panhnd1, de d,1cu111cntn, de l.'lc1ç:h1 
de eu admin i tradore e. no ca o de ociedade. eh is. acompanhado de pwrn dt.: dirt.:tnria t'lll t':-.cn:ici11. 
b Decreto de autorização. cm e tratando de empresa ou ociedadc es1rangeira em fu11cio11a111l.'11111 11t, Pai . e ,li\, 
de regi troou autori Laçào para funcionamento e,pcdidt, pel,, órgfü, L'0111pe1e111e. quando a .11i, ida1k a, ... im e,1gir. 
e Docume1110 olicial de identidade: 
d) Alvará de funcionamenlll : 
e) Cenidão implificada de seu registro na Junta Comercial d11 r .-,t.1do sede da lici1an1e: 
f) Cópia autemicada do Certificado de Regi-;tro Cadastra l · CRC. l'llli tidll junto .1 l'rl.'feitura i\lunkipal Jc 
Mucambo. 

4.2.2 - DA REGULARIDADE FI CAL E TRABA LIIL T 

a) PrO\a de in crição no Cadastro '\acional Ja Pess,,a .lundica - C PJ: 
b) Prova de in crição no Cadastro de Co111ribuintes L~1adua l - CGI·. "'-' lor oca. o: 
e) Pro a de in cri~·ão no Cadastro de Contri buintes Municipai . relati, 11 a11 d1rn1it:tlio '>t'de d,1 lil'.i1a111e: 
d Prova de regularidade perante a FaLenda Pública FeLkral. Lstadual e \lunicipal da -.,cde dü lici1a11t1..'. hl.'111 

como perante a Fazenda Pública Municipal de Mucambo: 
e) Prova de regularidade relativa à eguridade ocial ( 1 . ) l' ao l· undn de Ga r:1111 ia p,1r I emp1, dL' '.')er, 1ç,, 
(FGT ): 
f) Prova de ine:-.istência de débito. inadimplidos perante a .l us1iça do I raballll). mediante a ,iprc ... ~111.11;,ili dl.' L cn1dih, 
1 egativa de Débito Trabalhi ias - C DT. 

,,·. ('0 ' '" IH IOlt c:o, (, \I O\ 111 \I . ... , . ( 1 '11(() 



E~tado do Ccar:í 
Governo ~Junicipal tlc 1\luc:1111bo 

omi são Pl•r111;111c11tl' ti l' Lici1a1·,iu 

g) Declaração da licitante. em cumprimento aú di-..pn-.tti ,w ,ncNi \ \X 111 dl) an. 7 •. d,1 c,,n,titu11;;il, h:deral. que 11:1,, 
mantém relação de trabalho noturno. perig.os0 ou insalubre com ,m:,mr de l 8(dt.:1l1itL1) anos e Jc qualqucr traballw n1111 
menor de 1 -!(quatorze) anos. saho na condição de aprendiz. a,sinada pelo rcrre,cmaml' legal da li<.:iwnte. com lirma 
reconhecida em ca,1ório. 

-U.3 - DA Q ALIFIC Ç-0 T ÉCN I 

a) Ce11 idão de Regi troe comprovação de regularidade da empre-.a licitante e de ,eu-. re-.porha,ei-. tec11irn-. 1H, 
Conselho Regional di:! Engenharia. Agronomia e Arquitt.:tura - CIU:.A da sede da lic11a11tc. dc11tr1) d11 pra1,1 de ,al1J.1de 
O licitante que não tiver Registro na jurisdição dn local onde '>t:1110 e,ecutados O!> !>en içlb obj1.'to dc~te edital de, era 
apresentar visto do CREA-CE. em cumprimento ao que regi.! o artigo 69 da I ei n'' 5 19-L Je 2-1 12 66: 
b) Comprovação do licitante de po uir em seu quadro pcrmanrnte 11a data pre, ista para entrega da l'ropo,; ta. 
profis ional de ní,el uperior devidamente reconhecido pela e111iclade competente. detentor de aceno t~cnico pllr 
exec ução de obra ou !>en iço de caractcrí'itica"' -..1.!melhantes e ctirnpatí, ei.., ct1m ú llhj1e'l l) licitadt1. c11111prl1\ .id,, ,11r,I\ ~' 
de Ate iado de Respon abilidade Técnica: 
c) A comprO\ ação de que o li<.:itante possui em , eu quadro permanl.!ntc profo,!>ional de 111\ cl '>Upcrinr 1rn 11t11w 
devidamente reconhecido pela entidade competeme . ..,erá ti!ita atravé, de um d1b seguinte, lkK111ne1111h: 

1 - Ato con titut i,·o e ou aditi\'O que compro, e que o profi . ... ional de nh d superior nu 1)ut1\1 dl', ida111e111c rl'L"11nhl'l'id11 
pela entidade competente é ócio cotista da empresa licitante: 

'.! - Compro,ante da , inculaçiio do profissionnl junto à empre-;a lici tanti:!. atrmt:<, de C,,111ra1l1 de I raballH1 1..· 11u 
documento equiva lente. 

3 - ão erão acei to ate tado de re pon abilidade técnica não bai,ad,,-.. ptir e,ccuçàti d,,.., ,en t\·1,.., .1u11ll1 ,ll' CRI·,\ : 

d) Comprovação atra és de declaração com lirma reconhecida em ca11ôrio. que tenha dc-.cntn as in,talai;ôc-.. 1h 

aparelhamento e o pessoal técnico adequado e disponíveis para a reali/açào do Llb}:w Ja licitação. bem ~u11ll1 ,t 

qualificação de cad;i um do membros da equipe técnica que -..e rc:...pl1n..,abili1ara pcl\1, trahallws: 

e) Atestado de ,isita ao local das obras. que será emitidn por respo11:,a,el tccn1co da Pre li!itura \funicipal de 
Mucambo. 
1 - A vi ita erá realizada impreterive lmente no dia 22 092015 das 08:00 ,\ - 10:00 Hnra,. 
2 - O Atestado será emitido por seniJor t0cnico responsa,cl intficado pela Preli!itura :-.lunicipal tk· \luca111h11. 
que ate tará o reconhecimento do local da obra. pelo prolis ional 1écnicn rc-,pons:i\el da l1cililt1k'. 
3 - O Profi s ional Técnico da Licitante. de,erá estar munido de documentL, que comproH' -.ua lwbili1.11;à11. hl'llt l'.l\1111 1 

eu vinculo junto à licitante: 
n Declaração de adimplcncia cnm o Municrpin. espedida pela Prcleitur,1 ~Junil.:ipal de \lucamlw. atr,l\~s d.1 Secretaria 
de Municipal lnfrac~trutllra e llrbani mo. com data d!.! emis'>;io at~ 03 (li'~!>) dia ... utei-. ar ttl'riorc-. a abertura dl''ite 
certame. com firma reconhecida em cartório: 
g) Declaração de que a licitante não foi con · iderada inidônea por nenhum órgão da Admini-.traç5,) Publica. :b..,111ada 
pelo repre entante kgal da licitnn1e. com lirma rt'conhecida em canório. 

-UA - DA Q ALIFICA ÃO ECONÔM I A - FINANCF:IRA 

a) Apresentar o balanço patrimonial e demonstraçõc, comübeb do ultimo e,erc1l't\1 ... t1ci.1I. ja l'\lgt, 1..· i-, 1..· 
apresentados na forma da lei. que compro,cm a boa ituaç5o linanccira da cmprôa., cdada a -..ua !>Ubstitu11,:àu p11r 

" . < o, :-.11u I o rt c:o,< \t o , 11> ,1 . :-.,. e,,, rw 



Estado do Cca r :í 
Gu, crn o 1unicipa l de J\ l urn m bo 

Comissão Prr111a111~11ll· dr Licitaç:111 

balancetes ou balanços provisórios. pouendo ~er atua I i zatlos por índice. l, licia i quando cncerradn-; ha 111.1 b de Ir(· ... 
meses da data de apresentação da propos1a. na forma do artigo J I. inciSl) 1. da Lei 8.666193 e altcnt\"Ôó p1blcri1ll\'": 
b} A ituação finance ira crá avaliada pelos Índices de Liq uideL Geral (LG). S11hência Cieral ( -(,)e I iqu1de/ 
Corrente (LC), cujos índ ices deverão er uperiores a 1.0 (um imeiro). a serem apo-1os cm mcnwrial de nilcuk)S a11c,1) 
ao balanço: 

LG = ATIVOCIRC ULA TE-REALIZÁVELALO GOPR,\ZO 
PAS IVO CIRCULANTE + EX IGIVEL A LO GO PRt\/0 

G = ATIVO l'OTAL 
PAS IVO CIRCULA TE + EXIGIVEL A LO 'GO PRAL'.0 

LC = ATIVO CIRCULA TE 
PA IVO CIRCULA TE 

e) Cert idão negativa de recuperação judicial. lalênc ia ou concordata e:-.pedidél pelo(~) di 1ribuidür(ó) da scdl.' d,1 
Licitante; 
d) Comprovação de Garant ia da Proposta. que será apresentada de111ro do cm dope de habi I itaç,ill. 
correspondente a 1 % ( um por cento) do valor orçamentário estimado de RS 86.00-1 . 1 1 ( Oi1c11ta I.' seis 111 i I quat1\) reais e 
onze centavos). nos termos do an. 31. Ili. na forma e.,1abelccid,1 no art. 56. rar:"l gra l~i pri111cirl1. wdn-., da I ci 11" 
8.666/93. Para o licitante que optar pela caução em dinheiro. a w111p1'l1, aç:io -,crú ti:iw atr:l\ e, do Dncu111e11tn dL' 
Arrecadação Municipal-DAM cmi1ido e aute111icado pela Prctcitura :Vlunicipal de Muc,llnho. 
e) o caso de depósito da caução efetuado com chl!que. ~omelllt.! scrú com,ideradu ::-ua t.!kti, idade. depllis lk' 
realizada devida compensação na rede bancária. até a data e horário. marcados para o inicio da se,;são de c111rcga dl1-, 
envelopes e emente erá devolvida apó a celebração do contrato e111re o Município e a licirn111l' ,encedorn. 
f ) Para as demais modalidades de garantia o prazo de , ,ai idade de, erá ser igual 1.H1 ,;uperior :h' pra11.) de, alidadL' 
da proposta. 
g) Os títulos da clh ida pública fornecido em garantia de, er;üi ter ..,id1.) emitidll:-. ,-1.1h a ll1r111a c,-..:ri1ural. 111cdia1lll.' 
registro em si tema centralizado de liquidação e <.k cu-.,1ódia autnrizadl, pcil) l3anCl) Ccn1r.il dl, 13ra-.il e ,l\ali,1d1.,,, pcl,1, 
eu va lores econômicos. conforme clcfinidll pelo Mini. tério da l·a1.enda: 

h) oca o de seguro garantia a mesma deverú , ir acompanhada de cópia au1e111icada d,1 regisll"ll da segur,1d1.1ra 
jumo à U EP - uperi111cndência de eguros Privado e da compro,ação de poderc ... de respllnsabilidade pela 
emis ão do documento. 
i) A Fiança Bancária como garantia deverá , ir acompanhada de cópia aute111icada dn rcgi-.,1ro d,1 ins1i1uiçii1.1 
financeira no Banco Central e comprovação dL· poderes dn rcspons.i"d pela cmiss.11.1 til, docu111c111l1. 
j} ão . erào aceitos como garnntia Título da Di, ida )\ grúria. 
k) Declaração e:-.pres a do re ponsá,cl legal da lici1a111e dc que n:h1 c.,i,tc supencniência de fo11.1 i111pcdi1i,,1 da 
habilitação ou redução na ua capacidade financeira que venha a alcta r a. e,igências comidas m1 ediial. 
1 ) A Garantia de Propo ta poderá ·er c,ecutada: 
1. caso o Licitante re,ogue ua propo ta durante o período de sua ,alidaJc: 
2. e o Concorreme ,encedor. dei:-.ar de: 
1 - as inar o Contrato: 
11- apre emar a Garamia de faecuçào 

..i.J - A licitante que apresentar documentação cm desacon.lo com quaisquer dc ... ~as e,igi:rn.:ia'>. e-.,iarú inabili1,1d,1 ;1 
pro eguir no proce o lici1a1ório endo-lhe devoh ido o envelope de Propnsia de Preço . 

, , ·. co,s·11u ·10 1t c;o,< ,1.0 , 11 >, 1 . s,. e , ... , 1 uo 



Estado do ear:·, 
Go\l'rn u Mun icipa l dr .\ l 11rnm b11 

Co 111 i~ àu 1>rrmancn1t· 1k Lid1:1,·.iu 

4.4 - Cada uma das Licitnmes. desejando arresentar rreposw. devcr.í 1:1/..ê-lo 1111.:clia111e um unico represe111.1111e. com 
procuração pública dou espcci lica para a prc .. en1e Tomada de Preços. que Je\erü s1.' ide111i1ii:ar 110 atú da .1bc11tira da 
Licitação. 

·l. 5 - Os documentos de que tratn esta cláu ula que não 1e11ha111 pra711 de \alidatk lixad1, m, t'l)f!W dti rnesrno. dl.'\ er:fo 
ser aprcsemados acompanhado" de declaração do órgão \.'\pecl idor li ,ando l' rctcnJu pr.u11 Je , ai iJ.1dl.'. c,h1' 
contrário. erão con iderados com praLo c.k validade de 30 (!rimai dias cnrrid11s a partir de -..ua crni,s.iti. 

5. DA PROPO T A ... DE PREÇO ' : 

5. 1. A propo ta de preço::. de,erào cr aprcscmada em 02 (uua ) via . datilografoJas. ou inli.wmati1adas. irnpres~a, 
com clareLa. sem rasuras ou entre linha . . em papel timbrado da própria licitante. e111 l'rnek1pc lni:rado 111) qual se 
idemiliquem externamente no envelope nº 02 os ~egui111e diLere,: 

A 
PREFEITURA MU ICIPAL DE MUCAMBO 
TOMADA DE PREÇO '' 2 2015082-IOIF IE 
DATA: 23 de etembro de 2015 - I IORA: 08:00 
PROPO TA DE PREÇO - 1:. VELOPE .<' 02 
PROPO E TE: _____ _ 
C PJ : 

5. 1. 1 - As Propo ta de Preços de\ erào conter obrigatoriamente: 

a ) Datilogra fadas ou emitida ror qualquer meio clctrônii:o. e,cclll fai:-,irnile. de, cnJ11 nmter 11 11ll1111.·. L'11dercç11. 
telefone do licitante: 
b ) A inada na última folha e a demai devidamcme rubricadas por pessoa kgal111e111e hahrlitada. 

:.2 - Além do que ito acima. as propo ·ta de,crào conter: 
a ) O preço· de\ em e ·tar cntado com \ a lon.:s jú 1nduÍlkb todas ,h tkspc-,a-, ncce:-..">,iria-. .1 C\l.'cuç,111 d.i l1br:1. 
inclu ive impo 10 . 18\.b. frete . l1brigaçôes soci.11,. etc.: 
b) Plan ilha de orçamento. contendo os it cn-; quan1 itat i, u-; prL·vi-;ttis. com o-. i:nrresptllllkllló prt'Çlls uni tú,w .... 
totais em numeral. e global cm nu mera l e por e.\pre sos cm reais. de, idamente assinada pelo rc-.p111bÚ\ cl 11.:cnirn da 
licitante. com ide111ilicação de ua matricula jumo ao CREA: 
e) Propo ta de Preço Globa l para execução da obra e,pressa em algarismo e por exten n: 
d ) Prazo de validade da Prorosta que não poderá cr inferior a 60 ("cssenta) di,h. rnntadl)s Ja Ja1a da .1bc11ura 
das Propostas: 
e) Prazo de execução da obra dclinida 110 Cronograma I r,ico-1 i11a11cl·irn: 
f ) A planilha de orça111e1110 dcwr{1 er ;1-.sinada. ·o liuarinrnen1e pcl1l rc-;pon ... :h el 1i:c11 ic1) e pcln represe111a111e 
le!!al do licitante: 
g) Declaração ex pre sa do licitan te que conhece o local da, obras e que o Projelll e 1 '>p.:cili1.açiks 1i,rncc1dl1S 
ão compativei .. com o me 111 0 local . nada tendo adi -cordar. a suminc.k, a resronsabilidaJe pela e.\ecuç:111 da-. 111c-.111.1s. 

h ) a Planilha de orçamcmo de\'crá estar com preços. por item. com a aprco;c11taç:in di.;crim inaJa de pcrcentua i, 
de BD!. Encargo ociais e 1 rihutos. podendo se r utiliLado em rnoddos propri11s desde que contenha hlllas ,h 

informaçõe solicitada . 

\ \ . ( ()V-..1 ltl 101{ (,O, ( \ I O\ l ll \I . :-.., . ( 1 'l lW 
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Es tatl o do Cca r:·1 
GoH·rno ~lunici pa l de ,\lurnmbu 

Co mi iio Per111 :111c 11 H· <il' Litit:11;:"111 

6. DO PRO E ' ' A~ I E TO. RE .EBI I E'\TO E A BElflT RA DOS E~\ 'ELO PE:-.: 

6.1 ~ A presente lici tação. cu prece amento e toúos º" atos dd.i Jecorre111c-. reger-se-,h, pela I ei 11'' 8.M6 lJJ. tk 21 
de Junho de 1993. e sua alterações posteriores. Os trabalho da reunião para rccebi111en10 Jl,s Jocumelllt"- e abl'rtm.1 
da proposta obedecerão ao trâmite e tabelecido. nos subiten, seguinte,: 

a) 1 n ic ial mente no horário marcado. erào recebiúos os ell\ dopes rnntendo a docunh.·mnçào Jc l labil iwi,:fit1 e 
Propo tas de Preços. Todo n proCl''>SO de rl'cebimcntti e abertura da dtKt11nc111.1çà11 e pn1p1,....ta-.. de, era -..er 
acompanhado por pane do licitante : 
b) Compete à C .P. L. da Prefei tura Municipal de i\ l ucambo. m u l iar o 1111.'ri10 e a autentkidad\.' dns dtll.:urne111l1:-, e 
in formações pre tada • bem como julgar a capacidade de cada prt1rone111e: 
e) Toda a documentação será. após anali ada por toda a C.P.L.. submetida a a11al1 ... e de um,1 l'.tllllhs,lti de 
repre entante eleito pelo licita111e . e a im lor combinado entre as parle..,: 
d) Ana li ada a documentação. o julgamento tia Co111i ... sàt1 s..:ní di, ulgad11 ntnn I.''- de rublka<;iiti em jmnal diariu tk 
grande circulação. Proclamatlo ore ultadn da habilitação.'-' decorrido l' pra;l, para 1111crp1,·iç,k1 de rl'l'.llNh llll llll C,hl' 
renúnc ia de direito recursai. a Comissão proceckrá na me,ma tlll cm nutra reunião. a abcntira d,b propostas Je preço, 
do licitante habilitado : 
e) A Propo ta de Preços serão abcna na presenc,:a dlb licitnntcs interes ados. -.,cndo. no e111a111u. o resuhad11 
do julgamento di, ui gado ·omente apô os trabalho dl.' análbes da me,nrn,: 
f ão erão permitidos quai quer adendo . acré cimo ou retilicação Ú'i pmpostas. dcpo1-.. de ap1\: ... entad.1-..: 
g) Após o linal da reunião será la, ra<la Ata circun tanciada a qual crá a-,,inada pela Com,._ ão e pdlis licitan tes 
presentes: 
h) Qualquer tcntati"ª· por pane tk um licitante. Je prncur.ir i11 1lue1h.:iar a C.P.I.. llll p1\,1:css1, de _julgallll'llt11 l' 
dccisõe de adjudicação re ultará na rejeição de ua proposta: 
i) Decairá do direito de impugna r o termo deslc Edi tal de Liciiaçfü, pl.'ralllc a \dm inis1raçfü1. o lil.'.i1.1111i: que 
não o fizer até o segundo dia útil que a111eceder a abe11ura da.., Prnposta-..: 
j \ A impugnação reirn tempe th amcnte pelo licitante não o impedir:, de p,1rticipar dt, pn1cl''"'' lic it,11úri,1 ,lle n 
trãn ito em julgado da deci àn a ela pertinente: 
k A não Habil itação do licitante impona preclusào do ,eu direito de.: participar das fases subsequentl''>: 
1) Declarado encerrado pela C.P.L. o recebimento dos Cll\'Clopcs de l labilitaçàn l' Prop1hl,h. nfü1 mais -.era 
aceita a panicipaçào de licitante retartlatários. 

7. DO JULGAM ENTO 

~ DA HAB ILITAÇÃO 

7. 1- erão habilitado. os licitante que cumprirem todas :1, e,ig-.:ncins ôlabekcid,i-, no item 11.\l~ll 11 \(, \t). tk-..tl' 

Edital. 

7.2 - Apó a fa e de habilitação. não cabe de i tt:ncia de propllst,1 . . ah o púr motiH, ti.: fow ,upef\cnknte..: ,1l'.e11,, pel,i 
C.P.L. e se o em elope ainda não 1ivcr sido aberto. 

* DA PROPO TA DE PREÇO 

7.3- O julgamento da propo ta ,erá feito por preço global pl1r lt)lc e 11corr..:rn da ,..:guin1e ltmna: 

\\ . ( 0'\:0- l lll l O l t ( , ()'\( \LO \ Il i \I . " " · ( 1 '\ I IW 



E ·tado do car.i 
Governo l1111icip:1I de 1\lucamho 

Cu 111i~ fw Pern1:l nl' llll' <li' Litita ,·:10 

a) A Comissão Permanente de Licitução rejeitará as Propostas que: 

I . Não e tejam de acordo com a condições de 1c [ditai: 
II . Aprcsemem preço. unitário irrisórios. imbôlicos e ou de valúr tl'ro: 
III . Apre entcm cotação de preço exces ivos ou ma11 i1i: ... ta111er11e inex1:quivei-;: 
I,V · Apre~emem_ l? ~has solt_as. montagem reprográlica. rasuras. emendas. en1rdinlws ou dekiios grúlico-. qul' 
dtficultem ou tmpos tbtlnem a leitura do texto. planilha ou mapa. 
V . Que ti verem o va lor uperior ao Orçamento Bá ico Global do Município. 

7.3. 1 - o caso de erros nas multiplicaçõl'S ou nos totais parciai e globais dlh orçarnc111os. a l\irnissi"iú for,í :is 
de, ida. correções. considera ndo sempre como corretas as qua111idadcs e prei,:os u11i1úrios l',pressos na proposta de 
preços. O preço g lobal a ser obtido pela Comissão será o 110, 0 preço ob1ido do somatório dos quanti tali\lh pl'lo:, 
preços unitári os. mai as verba . ex i tente 110 orçamento. 

7.3.2- A Comissão poderá dec larar simbôlico ou irri ório um dado pn:ço dt: oferta. dcsdl.' que e,11:1,ntre l.'\ id~rn:i.i 
bastame para sustentar ua te e na incompati bi li dade da proposta com os preçns dn-. i11su111os e ... .ilario-. lk 111en::rdn. 
acrescidos do re pect i, o encargos. 

7.3.3 - Na proposta prevalecerão. em caso de discordância cntrt· os , ·alores nurnériclls e pllr e:-.1ensl1. l'Sle.., úl11111,h. 

7.3.4 - Atend idas as condições estabelec idas neste Edita l. será considerado , encedor ll licitar11e cuja rrop11s1a rc..,u lwr 
110 Menor preço global por lote. 

7.3.5 - Verificada ab oluta ig.ualclacle cmre 11111a ou mais propo-,1as L' apó-, llbedccido ll dispú-.tll 110 Par.igr:11i1 2 dl1 
Art. 3° da Lei nº 8.666/93. a escolha do licitante ,encedor -,crú kiw 1x1 r -,,ortein cm al\1 pub lil'.ll. :w qunl tl,d1h l, ... 
proponentes e las i licaclo crào convidados. 

a) Caso a proposta melhor c lassificada não tenha s ido alertada por microempresa ou empresa de pequeno pnr11.· L' 

houver proposta de microempresas e em presas ele pequeno porte igual ou ai~ 10% (clcL por celllo) :.uperior ú melhor 
ote11a, proceder-se-á da egui nte lorrna: 
b) A mi croempresa ou empresa de pequeno porte poderá. no prazo de I O (dez rninu10.;;). Cllt ll:idns da \l)iici1.tl;ii1, d11 
Presidente da Comissão. na sessão de habilitação e julgamc111u dêb propostas. aprc.,cntar uma ul tima oli:rta. 
obrigatoriamente abaixo da primeira colocada. situação em que. mcndid,b ,h e, ig(:11cia-, habili1.1tl'iria-,. '-l'r:i :1d judrL·ad11 
em seu lavor o objeto desta Tomada de Preço:,: 
c) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mdhor classi licada. na forma da sub n1ndiç,h1 
anterior. o Presideme da Comissão. convocará as lici tantes remanescentes que ponenturn se enq uadrem na si1urn;:"in 
descrita ne ta condição. na ordem ela si ficatória. para o exercício cio rn e-,1110 di reito: 
d) No caso de equiva lência dos va lores aprcscmados pelas microempresas e ernprc.,a-, de requl'nO porte que se 
encontrem no interva lo estabelecido nesta condição. será rcali/ado oncio que dctinir.í a C1rdem de cL111q1c:u;:ili para 11 

encaminhamento da ol"ena final Lkl de. empate: 
e) a hi pôtese de nào-co111 rataçào nos termos pre, isto:, na eond içi"io a111eri0r. ll objetu licililtlt1 ... era ad_1udicad11 a 
licitante com proposta originalmente melhor classilicada se. holl\ er compatibi lidade de rreço mm o, alnr c-.1imado 
para comratação e esta for considerada habilitada nos termos deste Ed ital. 
f) Do resultado do julga mento das Propostas de Preços cabl:!ró rccur o na forma definida 111:ste 1:dital: 
g) A Comissão de Licitação comunicará o resultado à licitantes. na mesrrn1 ou ern outra essüo coll\ ocada para tal 
fim. oportunidade em que franqueará a Propostas para exame. e olicitado. podencfo. a :-cu exclu~i,l, cri tl:'rio. fazer a 
comun icação por fax. e-rnail ou cana com avi o de recebi111e1110. 

... 
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Es tado ti o ·carú 
Go\'crno i\ lunk ip:11 de \l uca mbo 

·0111 i\ ão Per111ane11 ll' 1lc Liti1a,·:i 11 

7.3.6 - e toc.fa:. as propostas forem desclassilicada . él Com is ,io Pennane1llt.' de L1l·1taçiio d11 i\lun1upi,, de 'vluca111hl1 
poderá fi xar ao licitante o prazo Je até 08 (oito) dia-. utei, para apre,entaç,h, de 1,ut1-;h prop1ht,h. c,u11111ad;1, 
exclusivamente das caw,as que gt'raram a desda-.:.iticaçào. cnnfonne Par.ígrafo r dl1 ,\rt . -18 d,1 Ll·, n 8.66(1 IJJ: 

8. DA ADJ DICAÇÀO E IIOMOLOGAÇf\O, DA FONT F. OF. RE · t{SOS, DOS PRAZOS E DO 
PAGAME TO. 

8.1 - Os recur os financeiro para pagamc1110 desta ·1 ornada de Preço-.. serão pr11\enkntes da dntaçiio 01\ame11tana : 
Exercício 2015 Projeto 050 l .1236 11203.1.00-I Construçüo.ampliaçàn e refnrnrn de quadra, de l'-..pune-. na-. e-..c11la,. 
Cla ificação econômica -1 .-1 .90.51.00 Obras e ln .. talaç0c-... 

8.2 - A adjudicação de te proce o :-ierá el'i:tuada pela t\ utondadc Superior Co111p-:1c111c. cm l;.1\ ur d.1 propl1-.1a 
\encedora. 

8.3 - A homologação da prc ente lici tação é tle competl!ncia da Gestora da . ecrl'taria \lu11iciral dl' i\ lu11icipal 
lnfrae !rutura e Urbani mo. conforme di. põe o art. -13 inci .o VI da Lei 11" 8.666 9J e ... ua, altera,·('lc-.. po,1cril1re, 

8.-1 - O licitante, encedor sera con, itlado a assina r L) rl'specti, o contr,1111. cuj.1 minuta é parte i11tl'gra11te .tu prl·,e111c 
edital. tendo parai to 03 (trl!s) dia. a contar da Jata do rl'cebi111l'nt1) da l.'.\1111unkaç,in. 

8.5 - O prazo para inicio da e:..ecuçào tias obras depentkd da data lhada na Ordem de Scn iço. 

8.6 - A prorrogação do Prazo erá admi tida na condições e nos termos do An. 57 dn Lei n'' 8.666 93 e ,ua, 
alterações posteriores. 

8. 7 - Por oca. ião da a !:>ina tura dl) Co111rato. o lidtante, e1Ked1)r. aprl.'.,cnt.irá dcd.iraçüo lk qul' manll.'1-.1 11a.., 1ibra-, um 
engenheiro re::. iuente. 

8.8 - O pagamento do. objeto'> lici tado -;crào efetivados co111i.1rme a -;egu1r. 
a) omente serão efetuados mediante a apn.:scntação tia-. respccti\ a · frituras e otas Fiscai'>. co1w:.po11Jentl'S 
ao erviço con ignado no Boletin de Medição. fornecidos pela CO ·r RA r ,\ 1 F. no pra/li de ati 05 (cinco) dia" 
útei apó are pecti, a medição pela sua fi scalitaçào. 
b) A Mcdiçõc-. ::.erào rcali1ac.las cnnli.wme Crlll10gram.i h,1Cll l· 1n,1111:cir\1 da Obra. 
c) A fatu ra ::.crào pagas até o I O" (décimo) dia apó, a ,ua aprc-.cntaçfüi 
d) /\ primeira fawra dcH~rá \ ir acompanhada til, Rcgi.., trti d,, tibra no CRI ,\ e da matricul,1 dl, I '\ ~ · <. 1 1. 
e) Ao término do. crviço-.. smí clcti,atla a medição linal. 
t) omcnte caberá pagamento de acré cimo de er, iço..,. nos termos dn arl. Ci5 de Lei n'' 8.66(1 93. quandl, 
pre iameme autorizado pela autoridade Municipal e o acré cimo -.crá l,bjeto dL' l l'nm, t\diti,n. 

9. DO RECUR O ADM INI TRATIVOS 

9.1 - Dos ato praticado pela Com is ão Permanente de l icitaçàn. denn-rcntc, du dispm,tl, ne,1c l·.dit ,11 L',tber.í l'l'CllN' 
no prazo de 05 (cinco) dia. útei . a co111ar da data da abi:nura da proposta e la\ rnlllr:t da \ta. tudo de .,cnrdu c11m ll 
que e tabelece o art. 109 da Lei nº 8 666 '93 e -.ua alterações postl!riorc-... 

10 - DA ANÇÕE 

\\ . co, ~11tt 10H e.o,( \ 1 o , 1u,1 . "'· ( 1,1,w 



Es1ado do Ccani 
Governo \Jun icipal de \l m::1111bo 

Comb~iio rerma11c11ll' 11l- Lkila\·iin 

10 . 1 
10.2 

- Independente da. ançõe civi, c pl'nai~ prl', i~ttb na Lei 11· 8.666 93. -,crão aplicada ... multa ... de. 
- 0.3% (três décimo por cento) por tlia tk atra-;o na l'\ccw;:io dos ,\.'n içti~. ,1tc l, l11ni11.· d1.· 30 11n111.11 

dia : 
1 O. 3 - 10% (dez por cento) cumulati, os sobre o valor da parcela mio cumprida tio Cüntrato e rc-;cbiio dtl 
pacto. a critério da CO TRATA'\ íE. e. caso tle atraso nn-. obra-, superior a JO (trinta) dia,. 
1 O . 4 - A multa aplicada -.crào descontada, e,-1,licin cm qualquer crédit11 c.,i,tc1111: da(. l111tratad.1. 

11 - DA AUÇÃO E A DE OL ÃO 

11.1 - A licitante vencl.!dora antes da a-;sin.11ura do Contrato. a critério da Contratantc. de, cr:í prc,t.1r 1.:auç:'1t1 1k 
Garantia de e,ccução tia obra num percentual correspondente a :'iº/º (cinco pnr cc11tt1) dli, .il11r dl, C1111tr,ltl1 

11.2 - Esta Caução poderá er Ceita em qualquer uma das modalidade-, prl', isw:-. no ,\rt. :'i6 d,1 Lei n ~ 666 lJJ \.li 
caso da(s) licitante( ) ,encedora(s) pretcnder(em) pre:-tar a caução n:1 modalidade pre, i,1:1111, inci ... l1 1 dl1 Par:igrali.1 
primeiro do an. 56 do Estatuto das Licitações. o( s) mesmo( s) dcn:rá(ao I aprl'-.cntar o tomprm .,nti.> dli tkplbÍtn 
bancário feito na conta bancária a er indicada pela Contratantc Prel'eitura. 

11.3 - Os títulos fornecidos em Caução deverão ter ido emitido, snb a li.m11a e critural. mediante rcgi--tro cm -,i-.tcma 
central izado de liquidação e tle cu tódia autorizado pelo Banco (entrai du l3ra-;il e .1,aliado:, pdo'> -.cu, ,all11·c, 
econômico . conforme definido pelo Mini 1cério Ja Fa1.encla. 

11 A - Apó a conc lu ão do serviços e media11te a aprc-;l'ntaçi'io do I ermo d~· Rcn:himcnw l)e ti11i 1i,l1 c,pcdidl, pl.'la 
ecretaria Municipal da l\lunicipal lnfrae-,trutura e l rbani.smn. !>ení de, 1)h idu a cauçiin. no pra;l, de até ]li (trinta) 

dia . mediante requerimento e cri to. dirigido ao etor de T c-.ouraria do vlunicip1n tk ~ l ucamb11. 

12 - DO RECEBIM E TO D OBR 

12.1 - A fi scalização da obra erá procedida por técnico, i11cul,1do ú ~enelaria 1\lunicipal de l\lu111tipal lnfrac,trutura 
e Urbanismo, o qual terá total li berdade para rejeitar qualquer material Clll1~itkrado de qualidade' n:fo co11di1c111c l'l'lll 
as especificações dos sen iças. 

12.2- Quando da última medição será l,l\ rado um Termo de Recebimento Pro, isórin da obra o qual ,l'r.Í a,sinadn pi.:111 

fi scal responsável e pelo representante legal da CO TRA T ADI\. 

12.3 - O recebitm:nto deliniti,o da obra e dará depoi de <.kcorridth 90 (no,cntal dia::, J,1 cmíss:1o do I crmo de 
Recebimento Provi ório. qua11do crú la rado um 110, o Ternw nl1 qual a ti-.cali1aç.10 Ct'rt1tic.1ra a nàl1 c,i<;ti:nri.1 dc 
qualquer fato que pos a impedir cu recebimenll) delinitivo. 

13. D1 PO IÇÕES Fl 'AI 

13.1 - Aditivo ao Contrato envoh endo aumento real ele preço. 'it:rü admititk1 SllllH:ntc cm ca:,ll de alh?raÇJl, d11 prl1jc1l, 
pela Admini tração. 

13.2 - A apre entaçno da Propo!>ta contigura que l> licit.1 1111.· tonhrn Cllnheciml.'ntll dt: tl1da, ,,.., inti.)rm.içüc-. e dcmai ... 
condiçõe e locai para o cu111pri111 ~11to úas obrigaçôc· l1bktl, d,1 Prt:,c111c I icit.,ç;i,1. 

,, . e o,~rnl 10 1t c:o,<, ,1 o, 111., 1.. "' · t 1, 11m 



Estado du Ccar:í 
Go,cnto 1\luniri pa l de i\ l ul·amho 

Comb~iiu Pcrmanl·ntc de l.i l' ita,·:iu 

13.J - A Comi::. ão Permanl.'ntl.' de 1. icitação atentkr;í au'.'> intcre ... :-.ados. mi hor.iri11 de 08 :(l(J a ... 12 uo h11r<h. ,w ,c!!uintc 
endereço: A v. Construtor Gonçalo Vitlal. · \.(ent ro. \ilucambl, Cf:. cr= P: 62.170-000. e peln tele fone 1881365-1-11 JJ 

13.~ - É làcultatla à C.P.L .. em qualqul.'r làst! da liciwção. pro11ll)\Cr Jilig~ncia:,, JótinaJ.1:-. a c,,d.1recer .1 i11struç.10 Ju 
processo. 

13.5 - A Tomada de Preços poder.1 ser anulada em qualquer templ). Je.,lk que seja c1.111..,tatada irregularidad L' 1111 

proces o e1ou no 51.'LI julgamento. ou re, ogada por l..'on, e11i~11cia da 1\J111i ni,traçàl,. pl,r Jcá,:k, 1 u11Ja111c111aJ.1. em qul..' 
tique e, idenciada a notória rele, ,incia de intere-.se da 1\dmi11i ... trnçà1.' \lu1111..'ipal . ,em qul.' l'a1ba :tth lil..'1t.1111c, qu<ilquc1 
indenização. 

13.6 - A documentação apre entada para lins de habi I ilação làrá pane do" auto ... Ja L icitaçào e 11.10 ::.erá de, nh id:i il\1 

proponente. 

13.7 - A CO TRAI A TE se re..,l.'n·a o direito dt' rócindir o Cnntratu. na forma da 1.1.'i . 

13.8 - A dúvida e divcrg~ncia que. e,emualml.'lllC possam "urgir cm dccn1 r0ncia dP Cl,11trat1.1. l' que n:i11 p1",,1111 ,i:r 
dirimidas diretamente emre as parle5 contratantt!s. licarào suje itns ao foro da comarca de \l uca111bl1. re11unciandt1 ,h 

parte a qualquer outro, por mai, privi legiado que ·eja. 

13.9- ão serão considerados os envelopes de l labilitação e de Proposta d..: Pr..:ços. apr..:sentaJo::. apó o pra,i:o tki Jia 
e horário marcado para o ce11a111c (, ide prl!âm bulo). bem como aq ude::. cnt r..:guc-; no praw. ma, ..:111 lllca I d i fcrellll.' do 
dt:tenninado neste !:ditai. 

1 J. I O - A entrega dos em e lopes de l labi I itação e Proposw Implicara 11.1 ll>t:11 -;ujl.'içfüi an:-. t..:rnH" dl.'-..te l ditai e -,,:u.., 

anexos. 

13. 11 - A Comissão Permanente de Licitação se considerar nl.'cc súrio. pmkr:'I ,olic itar d\h lic itan ll.'" l.'111 tllda ... ª" 
fàses da lici tação. quai squer esclarecimentos. informações ou dados adicionais. sendli qul.' tais e-.clnrl.'ci111e11to'.', niio 

poderão implicar em modificação da Proposta. 

13.12 - Caso cja det:retado feriado municipal dl1 dia man.:ad\1 a , i ... ita. a mc ... 111:1 lic.i ad1,1da para\' pnn11.:1ni J1:1 iu il 
segui nte no mesmo horário. 

13.13 - Caso seja decretado feriado municipal do dia marcado para o cenaml.'. n sl.''>Siil) lica adiada para 11 pri1neirt1 dia 
útil eguinle no me mo horário e endereço. 

13.14 - O ca os omis º" no presente Edital crão resol , idll'.'> pela (\1111 i, :,,àl1 Ptc>rn1ane11te de I icitaÇ.lll. 

lucambo CE. 04 de ' 

·anci~co Roberto de Car alho-A IH:, 
Prcsidentl.' CPL • 

\ , ·. ( 0'\!'-1'1 ltl I O lt ( ,()'\ (. \1 O \ IIJ\ 1 • ''· ( 1 'I IH> 


