
Extrato de Retificação de Edital Concorrência n.º 002/2014 – Processo Licitatório nº 069/2014 

A Prefeitura Municipal de Itajobi-SP, torna público a retificação do Edital Concorrência Pública n.º 
002/2014, no Anexo I -  Planilha de Valores Unitários de Referência – Modalidade Administração Direta, 
fica excluído da planilha  “projetos/sondagem”; na cláusula 4ª – Do valor global Orçado pela CDHU, 4.1. 
O valor global orçado pela CDHU - para a contratação é de R$ 12.796.028,55 (doze milhões, setecentos e 
noventa e seis mil, vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos); cláusula 6ª - Caução para participação, 
6.1 As licitantes deverão prestar garantia no valor de R$ 127.960,29 (cento e vinte e sete mil, novecentos 
e sessenta reais e vinte e nove centavos), ou seja, 1% (um por cento) do valor global orçado pela 
Prefeitura, com prazo de validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, como condição de participação 
neste certame licitatório, conforme art. 31, inc. III e art. 56, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, podendo a licitante optar por uma das seguintes modalidades: CAUÇÃO EM DINHEIRO, 
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA, SEGURO GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA; 6.2. A garantia 
deverá ser protocolizada ou recolhida na tesouraria municipal ATÉ ÀS 16:00 HORAS DO DIA 11 DE 
NOVEMBRO DE 2014, localizada na sede da Prefeitura, como condição para participação e o 
comprovante de sua prestação deverá constar do Envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÃO; cláusula 7ª – 
Vistoria Técnica, 7.1. A visita técnica é obrigatória e deverá ser realizada por técnico habilitado, com 
inscrição no CREA, devendo o interessado comparecer no seguinte endereço: rua Cincinato Braga, n. 
360, Centro, na cidade de Itajobi, entre os dias 7, 10 E 11 de NOVEMBRO de 2014, no horário das 09:00 
às 11:00 horas, de onde serão direcionados para o local da obra; cláusula 9ª – Data e Local da entrega e 
abertura dos envelopes, 9.1 As licitantes deverão apresentar seus envelopes até às 10:00 horas do dia 
13/11/2014; cláusula 13ª - Da Proposta Comercial, 13.4. Serão desclassificadas as propostas que: b) 
apresentem valor global superior ao limite estabelecido neste certame, para este fim fixado no valor 
máximo de R$ 12.796.028,55 (doze milhões, setecentos e noventa e seis mil, vinte e oito reais e cinqüenta 
e cinco centavos); na cláusula 14ª - Da Habilitação e do Julgamento das Propostas, 14.6 A abertura dos 
envelopes documentação será iniciada no dia 13 de Novembro de 2014, às 10:15 horas, no Departamento 
de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na rua Cincinato Braga, nº 360, Centro, e poderá 
desenvolver-se em mais de uma sessão a critério da Comissão, tendo em vista a quantidade e 
complexidade dos documentos a serem examinados; Quadro Resumo da Concorrência – 07 – Valor 
Global Orçado: R$ 12.796.028,55 (doze milhões, setecentos e noventa e seis mil, vinte e oito reais e 
cinqüenta e cinco centavos), cujos valores de referência unitários por item constam do Anexo II – 
Planilha de Referência Unitários e Modalidade do Programa do referido convênio; 12 – Garantia de 
Manutenção da Proposta: 127.960,29 (cento e vinte e sete mil, novecentos e sessenta reais e vinte e nove 
centavos) = 1% do valor estimado da obra; 14 – Patrimônio Líquido: 1.279.602,86 (um milhão, duzentos 
e setenta e nove mil, seiscentos e dois reais e oitenta e seis centavos); 17- Entrega de Envelopes:até 
13/11/2014 às 10:00 horas, mediante protocolo. 

Itajobi-SP, 26 de setembro de 2014. 
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Prefeito Municipal                                                   Setor de Licitações 
 


