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Onde se lê: 

31.3 - A declaração de vistoria, elaborada de acordo com o Anexo constante deste Edital, deverá ser visada por servidor do 

Município de IPIXUNA DO PARÁ. 

a) A empresa licitante deverá recolher, a título de caução de garantia de proposta, o percentual de 1% (Um por cento) do 

valor do somatório dos itens em que a licitante optou por concorrer, e que compõem está TOMADA DE PREÇO. Esta caução 

poderá ser feita em qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, em seus artigos, 31, Inciso III, c/c 56, §1º, a fim de 

proteger a Entidade de Licitação contra atos ou omissões das Licitantes, no valor de R$: 8.301,93 (oito mil trezentos e um 

reais e noventa e três centavos); 

b) A Licitante deverá entregar na sala da Comissão de Licitação de IPIXUNA DO PARÁ, até 48(Quarenta e Oito) horas que 

antecede o dia marcado para a abertura do certame, o comprovante de caução de Garantia de Proposta de 1% (Um por 

cento) do valor do somatório dos itens em que a licitante optou concorrer, e que compõem está TOMADA DE PREÇO, 

quando receberá um RECIBO da Comissão de Licitação comprovando que a licitante atendeu o item 31.3, alínea a), deste 

edital, o qual fará parte do ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO, sob pena de INABILITAÇÃO. 

Obs.: Considerando que, trata-se de TOMADA DE PREÇO do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM, o licitante interessado poderá apresentar caução de todos os itens e/ou apenas nos que lhe interessar, 

ressaltamos que no documento apresentado deverá ficar bem claro sobre a opção escolhida, bem como na sua proposta. 

c) A caução em dinheiro deverá ser depositada na CONTA CORRENTE N° 13.523-2, BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 4876-3, 

em favor de Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará - CAUÇÃO - CPL, CNPJ n° 83.268.011/0001 – 84. 

 

Leia-se:  

31.3 - A declaração de vistoria, elaborada de acordo com o Anexo constante deste Edital, deverá ser visada por servidor do 

Município de IPIXUNA DO PARÁ. 

a) A empresa licitante deverá recolher, a título de caução de garantia de proposta, o percentual de 1% (Um por cento) do 

valor do somatório dos itens em que a licitante optou por concorrer, e que compõem está TOMADA DE PREÇO. Esta caução 

poderá ser feita em qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, em seus artigos, 31, Inciso III, c/c 56, §1º, a fim de 

proteger a Entidade de Licitação contra atos ou omissões das Licitantes, no valor de R$: 8.301,93 (oito mil trezentos e um 

reais e noventa e três centavos); 

b) A Licitante deverá entregar na sala da Comissão de Licitação de IPIXUNA DO PARÁ, até 48(Quarenta e Oito) horas que 

antecede o dia marcado para a abertura do certame, o comprovante de caução de Garantia de Proposta de 1% (Um por 

cento) do valor do somatório dos itens em que a licitante optou concorrer, e que compõem está TOMADA DE PREÇO, 

quando receberá um RECIBO da Comissão de Licitação comprovando que a licitante atendeu o item 31.3, alínea a), deste 

edital, o qual fará parte do ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO, sob pena de INABILITAÇÃO. 

Obs.: Considerando que, trata-se de TOMADA DE PREÇO do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM, o licitante interessado poderá apresentar caução de todos os itens e/ou apenas nos que lhe interessar, 

ressaltamos que no documento apresentado deverá ficar bem claro sobre a opção escolhida, bem como na sua proposta. 

c) A caução em dinheiro deverá ser depositada na CONTA CORRENTE N° 13.523-2, BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 4876-3, 

em favor de Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará - CAUÇÃO - CPL, CNPJ n° 83.268.011/0001 – 84. 

31.4 - Será aceita apenas a declaração para comprovação de aceitação do local, dispensando-se a visita técnica, caso em 

que a empresa assume inteira responsabilidade pelo desconhecimento de eventuais particularidades da área, não cabendo 

qualquer reclamação posterior. 
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