
ERRATA

No item 5.2, do Edital Tomada de Preços 007/2019 - Objeto: contratação de empresa especializada na área de construção civil para  a construção de nova sede administrativa e velório do Cemitério Municipal de Plataforma- situado Rua David Ferreira,  Plataforma, Município de Salvador/Ba., conforme especificado no Anexo I – Projeto Básico, deste Edital, do tipo menor preço global, sob regime de empreitada por preços unitários.

ONDE SE LÊ:

ENVELOPE I – PROPOSTA FINANCEIRA, CONTENDO:

5.2.1 A proposta deverá ser apresentada na forma do Anexo II deste edital, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações solicitadas, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, consta	ndo, obrigatoriamente:

a)	Razão Social, CNPJ, endereço, telefone/fax e pessoa de contato.
b)	Prazo de validade de proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da data de apresentação;
c)	Prazo contratual dos serviços em algarismos e por extenso;
d)	Prazo de execução dos serviços em algarismos e por extenso;
e)	Prazo de pagamento de até 30 (trinta) dias, na forma do item 16 deste edital. 

5.2.2 O Preço final das obras ou serviços listados, em moeda corrente nacional, (R$) real, deverá ser apresentado em algarismos e por extenso, prevalecendo no caso de divergência, este último;

5.2.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.2.4. No preço proposto deverão estar incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão-de-obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, sinalização e proteção adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do objeto desta licitação.

5.2.5. Deverá ser juntado, obrigatoriamente, à proposta de preços o documento abaixo relacionado:
·	Cronograma Físico e Financeiro, por etapas mensais, para execução do contrato.
·	Planilha Orçamentária, devidamente preenchida (Anexo XI);
·	Composição de Preço Unitário (Anexo XI);
·	Composição de BDI (Anexo I);
·	Composição de Encargos sociais (Anexo XI);
·	Declaração contendo o número da conta corrente e agência (Banco Bradesco), bem como o CNPJ da licitante, na forma do art. 4º § 2º do Decreto Municipal 13.991/2002 – ANEXO X.
·	Declaração De Vistoria Técnica – ANEXO VIII 
·	 Declaração Renúncia De Vistoria Técnica - ANEXO IX

5.2.6. Quaisquer serviços auxiliares ou provisórios, necessários à execução do objeto, mesmo que não mencionados explicitamente em sua proposta, serão considerados incluídos na proposta de preço.

5.2.7 O documento acima elencado poderá ser apresentado em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará a Tomada de Preço, ou publicação em órgãos da imprensa oficial.

LEIA-SE:

ENVELOPE I – PROPOSTA FINANCEIRA, CONTENDO:

5.2.1  A Licitante Vencedora da licitação fica obrigada a entregar à Comissão, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da comunicação do resultado do certame licitatório (DOM) os seguintes documentos, em meio impresso e digital (CD): 
a) Cópia da carta proposta (Anexo VII); 
b) Planilha de Orçamento (Anexo III), devidamente preenchida com utilização do “K” proposto, nos respectivos preços unitários, limitando-se a 02 (duas) casas decimais, somando-se o valor global, devidamente assinada pelo representante legal; 
c) Cronograma Físico Financeiro (Anexo IV);
d) BDI (Anexo V); 
e) Dados para assinatura do contrato. 
e1) Os dados para a assinatura do contrato compreendem os dados da empresa (Nome, Endereço, Telefone, E-mail, nº CNPJ, nº de Inscrição Estadual, nº de Inscrição Municipal e Dados Bancários), bem como os dados da pessoa que irá assinar o contrato (Nome, nº RG, nº CPF, n° Carteira Profissional).
e2) Os dados exigidos acima deverão vir acompanhados da Procuração Pública ou Particular que conceda os poderes necessários a assinatura do contrato, caso este seja assinado por pessoa que não seja proprietária, dirigente, sócia ou assemelhada da empresa licitante.  
 
5.2.2 - O prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de a.bertura .da proposta.  10.4.1 - Caso haja interposição de recurso administrativo (art. 109, alíneas “a” e “b” Lei 8.666/93) ou judicial os prazos de validade das propostas serão suspensos. Reiniciando-se a contagem desses prazos a partir do dia em que for divulgado o resultado/julgamento do Recurso no DOM-Diário Oficial do Município. 
 
5.2.3 - É vedada a desistência da Proposta de Preços, após concluída a fase de habilitação, em observância ao disposto no § 6º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, sob pena de incorrer o licitante desistente nas penalidades cabíveis, sem prejuízo da responsabilização por perdas e danos 
 
5.2.4 - Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste Edital, bem como propostas alternativas; 

5.2.5 A proposta deverá ser apresentada na forma do Anexo II deste edital, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações solicitadas, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, constando, obrigatoriamente:

a)	Razão Social, CNPJ, endereço, telefone/fax e pessoa de contato.
b)	Prazo de validade de proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da data de apresentação;
c)	Prazo contratual dos serviços em algarismos e por extenso;
d)	Prazo de execução dos serviços em algarismos e por extenso;
e)	Prazo de pagamento de até 30 (trinta) dias, na forma do item 16 deste edital. 

5.2.6 O Preço final das obras ou serviços listados, em moeda corrente nacional, (R$) real, deverá ser apresentado em algarismos e por extenso, prevalecendo no caso de divergência, este último;

5.2.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.2.8. No preço proposto deverão estar incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão-de-obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, sinalização e proteção adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do objeto desta licitação.

5.2.9. Quaisquer serviços auxiliares ou provisórios, necessários à execução do objeto, mesmo que não mencionados explicitamente em sua proposta, serão considerados incluídos na proposta de preço.


Salvador, 08 de Outubro de 2019.

VITOR RAMOS COSTA DÓREA 
Presidente da COSEL

