CODEN – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
AVISO DE RE-RATIFICAÇÃO DE EDITAL
RDC PRESENCIAL Nº 0001/2016
A Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, empresa de economia mista, com
sede nesta cidade de Nova Odessa-SP, torna público e faz saber que, por
determinação de seu Diretor Presidente, Sr. Ricardo Ongaro, comunica aos
interessados que adquiriram o edital da licitação na modalidade RDC PRESENCIAL Nº
0001/2016, tendo como objeto a implantação de redes de distribuição de água tratada
nos Bairros Chácaras Acapulco, Las Palmas e Chácaras Recreio Represa, conforme
memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, memorial de
cálculo, projetos e demais documentos anexos no edital, verificou a necessidade da
seguinte retificação neste edital, especificamente no que se refere ao objeto da
licitação.
Onde lê-se:
10.1.3. Documentação relativa à Qualificação Técnica:
(letra “b” Descrição dos Serviços)
Descrição dos Serviços:
1
2
3
4

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média
entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira
hidráulica, largura de 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria.
Compactação mecânica de valas, com controle do GC >= 95% do PN
(com compactador solos com placa vibratória motor diesel/gasolina 7 a
10 HP).
Assentamento Tubo PVC ou, RPVC ou, PVC DEFOFO ou, PRFV para
água com junta elástica, DN 150mm.
Execução de módulo tipo para rede de água, com fornecimento e
assentamento de tubo PVC DEFOFO 100MM EB-1208 para rede água
JE 1 MPA, compreendendo locação, cadastramento de interferências,
escavação e reaterro compactado de vala, exceto rocha, até 1,50m.

(letra “c” Comprovação técnico-operacional)

1

2
3

4

Escavação mecanizada de 1.000 m³ de vala com profundidade até 1,5m
(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com
escavadeira hidráulica, largura de 1,5m a 2,5m, em solo de 1A
categoria.
Compactação mecânica de 1.000 m³ de valas, com controle do GC >=
95% do PN (com compactador solos com placa vibratória motor
diesel/gasolina 7 a 10 HP).
Assentamento de 1.000 m de Tubo PVC ou, RPVC ou, PVC DEFOFO
ou, PRFV para água com junta elástica, DN 150mm.
Execução de 2.000 m de módulo tipo para rede de água, com
fornecimento e assentamento de tubo PVC DEFOFO 100MM EB-1208
para rede água JE 1 MPA, compreendendo locação, cadastramento de
interferências, escavação e reaterro compactado de vala, exceto rocha,
até 1,50m.

Leia-se:
10.1.3. Documentação relativa à Qualificação Técnica:
(letra “b” Descrição dos Serviços)
1
2

3

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média
entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira
hidráulica, largura de 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria.
Compactação mecânica de valas, com controle do GC >= 95% do PN
(com compactador solos com placa vibratória motor diesel/gasolina 7 a
10 HP).
Execução rede de água, com fornecimento e assentamento de tubo
PEAD PE80 PN10, DN 63mm ou superior, compreendendo locação,
cadastramento de interferências, escavação e reaterro compactado de
vala, exceto rocha, até 1,50m.

(letra “c” Comprovação técnico-operacional)

1

2

3

Escavação mecanizada de 1.000 m³ de vala com profundidade até 1,5m
(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com
escavadeira hidráulica, largura de 1,5m a 2,5m, em solo de 1A
categoria.
Compactação mecânica de 1.000 m³ de valas, com controle do GC >=
95% do PN (com compactador solos com placa vibratória motor
diesel/gasolina 7 a 10 HP).
Execução 2.000m de rede de água, com fornecimento e assentamento
de tubo PEAD PE80 PN10, DN 63mm ou superior, compreendendo
locação, cadastramento de interferências, escavação e reaterro
compactado de vala, exceto rocha, até 1,50m.

Com as devidas alterações e considerando que estas embora não exijam complexas
alterações, podem afetar a formulação das propostas, em conformidade com o Artigo
15, § 4º da Lei 12.462/2011, fica alterada a data anteriormente marcada para
realização de visita técnica, que será até o dia 22/11/2016 e para recebimento dos
envelopes será até às 9:00 horas do dia 25/11/2016. Ressaltando que o início da
sessão de disputa será a partir das 09:00 horas do dia 25/11/2016, na sede desta
Cia., localizado na sede desta empresa à Rua Eduardo Leekning, nº 550 - Jd. Bela
Vista, Nova Odessa – SP
Nova Odessa, 25 de outubro de 2016.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

