
MUNICÍPIO DE ILHA COMPRID

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

DEPARTAMENTO DE COMPR{S

AYISO DE LICITAÇÁO

CONVITE N' 069/2OI,I

O MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, entidade pública, inscrita no C.N.P.J.À4.F. sob o n"
64.037 .87210001-07, com sede na Avenida Beira Mar, n" I 1.000 - Balneário Meu Recanto, neste

Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará realizar a licitação na modalidade *CONVITE", do tipo Menor Preço por Item, objetivando a

AQUISIÇAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. A SER INAUGURADO NA DATA DE 08/09/2014, NESTE
MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, ESTADO DE SÀO PAULO, EM CONFORMIDADE COM AS

QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÔES OO ANEXO L O recebimento e abertura dos envelopes de
Habilitação e Proposta de Preços dar-se-á no dia l3 de Agosto de 2014, às l0 horas, na sala da Divisão de
Compras da Prefeitura Municipal de Ilha Comprida, localizada no endereço acima onde também serào
prestadas informações pelo fone ( l3) 3842.7000 e fax (13) 3842.1141, nos horários das 09h às l2h e das

l4h às 17h de segunda a sexta feira, até 02 dias úteis anteriores à realização do certame Iicitatório.
A presente licitação será regida pela Lei N' 8.6ó6, de 2l de junho de 1993 com suas alterações

posteriores, e ao estabelecido neste Editâ1.

CLÁUSULAI-DOOBJETO

1.1 - O objeto da presente licitação é a aquisição de móveis de escritório para a sede do Centro de

Referência de Assistência Social - CRAS, o qual será inaugurado na datâ de 08 de Setembro de
2014, neste Municipio de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, em conformidade com âs

quantidades e especiÍicações do ANEXO 1.

1.2 - Os produtos deverão ser entregues nos endereços, dentro do Município de llha Comprida, a serem
indicados pela Prefeitura de acordo corn o Departamento onde serão utilizados e em rigorosa observârcia
as especificações fornecidas e em conforrnidade com as condições do Edital e da proposta vencedora.

CLÁUSULA II - DA APRESENTACÃO

2.1 - Os envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA deverão ser entregues na Divisão de Compras, na

sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Beira Mar, n" I 1.000, neste Município de llha
Comprida, até às 09h e 30min do dia 13 de Agopto de 2014, iniciando-se a abertura dos envelopes
DOCUMENTAÇÃO, no mesrno dia e local, às l0horas.

2.2 - Os proponentes deverão apresentar "Documentos de Habilitação" e "Proposta de Preços" em

envelopes separados, indevassáveis, cada um deles com identificação clara do proponente referente à
licitação e identificando o conteúdo dos envelopes.

CLÁUSULA III. DAS CONDICÕES DE PARTICIPACÃO

3.1 - Serão admitidos a participar desta licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da lei,
para os fins do objeto pleiteado;

3.2 - É vedada a qualquer pessoa fisica ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de uma

empresa;
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3.3 - A proponente deverá se fazer representar por pessoa devidamente credenciada para praticâr todos os
atos necessários em nome da empresa em todas as etapas da presente licitação;

3.4 - O local de entrega dos envelopes contendo "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÀO" e

'PROPOPOSTA DE PREÇOS" será na Prefeitura Municipal de llha Comprida, situada à Avenida Beira
Mar, n' I1.000 - Balneário Meu Recanto, no Municipio de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, até as

09h e 30min do dia l3 de Agosto de 2014, na Divisão de Compras;

3.5 - Após a data e horiírio estabelecidos para o recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito e

nem tampouco serão permitidos adendos ou acréscimos aos mesmos;

3.6 - Os recursos serão recebidos, analisados ejulgados de acordo com a legislagão vigente;

CLAUSULA IV_ DA HABILITACAO

4.1 - O proponente deverá apresentar no envelope n" I "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO", em 0l
(uma) via. os seguintes documentos:

4.1.1. Cópia autenticada do Contrato Social da empresa, com todas as alterações ou consolidado ou
documento equivalente;
4.1.2. Cópía do comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.,4vlF) ou
cópia de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF), conforme o caso;
4.1.3. Prova de Regularidade com a Fazenda e Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede, que
deverão estar no prazo de validade na data da aberturà dos envelopes;
4.1.4. Certidão Negativa de Débito (CND) expedida pelo INSS - lnstituto Nacional de Seguro Social,
que deverá estar no prazo de validade na data da abertura dos envelopes;
4.1.5. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, que deverá
estar no prazo de validade na data da abertura dos envelopes;
4.1.6. Certidão Negativa perante a Justiça de Trabalho que deverá estar no prazo de validade na data da
abertura dos envelopes;
4.1.7. Declaração de Conhecimento e Concordância do Edital (ANEXO 2) e
4.1.8 - Declaração de que assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita execução dos serviços
(ANEXO 3).
4.1 .9 - Declaração, no caso de microempresa e empresa de pequeno porte, de que cumpre os requisitos
legais necessários para a obtenção do tratamento favorecido, com base nas condições estabelecidas no art.
3' da Lei Complementar no 12312006 e no Decreto Federal 6.20412007 - (ANEXO 4)

CLAUSULA V - DA PROPOSTA DE PRECOS

5.1 - O proponente deverá apresentar no envelope n" 02 "PROPOSTA DE PREÇOS", proposta,
datilografada ou impressa por meio eletrônico, sem rasuras e emendas, carimbada e assinada pelo
representante legal da empresa em 0l (uma) via o seguinte:

5.1.1 - Preço total referente ao fornecimento do objeto desta licitagão, em moeda corrente nacional,
incluindo impostos, frete e encargos sociais decorrentes.

5.1.2 - Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado de acordo com a proposta de preços
âpresentada e aceita pela Prefeitura, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, através de Dotação
Orçamentária do orçamento vigente.

ffiÊl
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5.1.3 - Validade da proposta: 30 (trinta) dias, a partir da data da abeÍura dos envelopes no 02
"PROPOSTA DE PREÇOS',.

6.'l - As l0 horas do dia l3 de Agosto de 2014, a Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de llha
Comprida ou funcionário designado, reunir-se-á ern sala própria e, na presença de no máximo um
representante de cada proponente, procederá como adiante indicado:

6.1.1- Abrir-se-ão os envelopes 'DOCUMENTOS DE HABILITAÇÁO"r

6.1.2 - A Comissão de Licitação procederá a verificação do conteúdo dos documentos, em conformidade
com a respectiva relação dos documentos entregues e rubricará e submeterá a rubrica de todos os
proponentes os documentos contidos nos mesmos;

6.1.3 - Não haverá em hipótese alguma confrontação de documentos na abeÍura dos envelopes para
autenticação por servidor ou pela Comissão de Licitagão;

6.1 .4 - Serão devolvidas as propostas das empresas cuja documentação tenha sido julgada em desacordo
com as exigências do presente instrumento convocatório:

6.1.5 - As proponentes classificadas nesta etapa passarão à fase de avaliação da proposta de preços;

6.2 - Abrir-se-ão os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" das empresas cuja documentaçâo estiver
conforme o exigido, desde que transcorrido o pri|zo sem interposição de recurso, ou tenha havido
desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;

6.2.1 - Será desclassificada a proponente que:

I.- deixar de atender a alguma exigência constante deste instrumento convocatório;

II.- apresentar oferta de vantagem não prevista neste instrumento convocatório ou vantagem baseada nas

propostas das demais proponentes;

III.- apresentar preços manifestamente inexequíveis ou excessivos;

6.3 - Após a análise das propostas apresentadas, a Comissão de Licitação declarará vencedora a

proponente que, tendo atendido a todas as exigências deste Convite, apresentou o menor preço.

CLÁUSULA VII . DOS RECURSOS.ADMISSÍVEIS E IMPUGNACÕES

7.1 - Serão admitidos os recursos constantes da Lei Federal n" 8.666193, Artigo 109 e os prazos serão
contados conforme AÍigo I I0 da mesma Leii

7.2 -Oprazo para impugnação deste Edital é o constante do parágrafo 1", do Artigo 41, daLei Federal no

8.666/93;

7.3 - Eventuais impugnações deverão ser propostas no prazo estabelecido na Lei Federal no 8666193 e

suas alteraçôes posteriores:
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7.4 - As impugnações serãojulgadas pela Comissão de Licitação, com recurso ao Senhor Prefeito

7.5.- Em havendo desistência expressa de qualquer interposição de recursos devidamente consignada
em ata por parte das proponentes, poderá a Municipalidade, suspender o prazo, procedendo com a

Homologação e Adjudicação de imediato à proponente declarada vencedora.

CLAUSULA VIII . DOS PREÇOS E REAJUSTES

8.1 - A execução destes serviços obedecerá ao regime de preço global.

8.2 - Os preços permanecerão fixos e ineajustáveis. pelo prazo de doze meses conforme determinação
contida na lei 8.880 de 2'7105194, ou outro diploma legal que vier sucedê-la. Após este prazo os preços
poderão ser reajustados pelos índices oficiais fomecidos pelo Governo Federal, sendo o IPC - FIPE.

8.3 - Os recursos financeiros para atender o objeto desta Licitagão, constam do orçamento vigente sob a
dotaçâo orçamentiíria dos departamentos requisitantes.

CLÁUSULA Ix - DAS DISPoSICÕns TTNaTS

9.1 - Em caso de revogação ou anulação deste Convite, serão observadas as disposições da Lei Federal no

8.666/93 e alterações;

9.2 -Fazem parte deste instrumento convocatório

9.3 - Os interessados que tiverem dúvidas sobre o presente instrumento convocatório, serão atendidos na
Prefeitura Municipal, no horário das 09h às l2h e das l4h às l6h00min, em dias úteis de 2" à 6'feira ou
através do telefone ( l3) 3842.7000.

9.4 - Aplica-se ao presente instrumento convocatório nas partes omissas, a legislação em vigor

Ilha Comprida, 15 de Julho de 2014.
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Anexo I - Descritivo e especificações
Anexo 2 - Declaração de conhecimento e concordância do edital'
Anexo 3 - Declaração de responsabilidade;
Anexo 4 - Declaração, no caso de microempresa e em'presa de pequeno porte.

DÉCIO JOSÉ VENTIIRA
Prefeito Municipal
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ANEXO 1

DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES
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ITEM QUANT MOBILIARIOS Vr. Un. Vr.
Total

1 2 Mesas para reunião redonda medindo: 1100sx740
mm - bp25mm; tampo inteiriço confeccionado em
aglomerado de madeira de alta densidade termo-
estabilizado, nas espessuras acima descritas,
revestidos em ambas 3s faces com laminado
melamínico texturizado de baixa pressão cor atenas.

Bordas encabeçadas em fita de poliestireno de
espessura 2,5 mm cor ovo coladas pelo processo hot
melt. A Íixação do tampo à estrutura deverá ser feita
através de buchas de aço zamak cravadas no tampo e

unidas através de parafusos rosqueáveis. (podendo
montar e desmontar viirias vezes). Estrutura mesa
redonda: quafo patas, formadas por tubos e chapas
metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 x
30 x 1,2 mm. A base inferior em chapa de aço
repuxada curva, dispensando o uso de ponteiras de
pvc, com espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna
de sustentação composta por tubo Redondo o95,25 x
1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática
em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em
estufa a 200 oc na cor preta. Acabamento com
Sâ niveladoras em n lon in etado.

2 8 Arquivo em madeira com 4 gavetas para pasta

suspensa, Corpo: Laterais, bases, prateleiras e

rodapés em painel de madeira aglomerada de média
densidade revestido em
ambas as faces por laminado melamínico texturizado
de baixa pre§são (MDP BP), com 18mm de
espessura,
com acabamento por fita de borda de PVC de

0,5mm, resistente a impactos e termicamente
estáve1, com cor
combinando com o padrão cromático do painel de
MDP, aplicada por sistepa de colagem hot-melt.
Fundo em
painel de MDP BP dupla-face de 15mm de
espessura usinado em todo o seu perímetro
formando um rebaixo
que será usado para montagem por sistema macho-
fêmea nas laterais, base e tam o do armário. Tam
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em
painel de MDP BP dupla-face de 25mm de
espessura, com acabamento em fita de borda de
2mm em todo o
seu perímetro, fita esta resistente a impactos e
termicamente estável, com cor combinando com o
padrão
cromático do painel de MDP, aplicada por sistema
de colagem holmelt, e aparada de forma a formar
um raio
de 2,5mm em todas as arestas. eliminando cantos
vivos. Armários com altura superior a 1000mm
possuem
uma prateleira intema fixe com função estrutural. A
montagem estrutural do corpo é feita por sistema de
parafusos e tambor do tipo "minifix" ou "rotofix"
(ou similar) com tambores de O 15mm e cavilhas
p[ásticas
nervuradas de O8mm. Os rodapés são frontais e
traseiros, de mero acabamento, fixados pelo suporte
metálico
para as sapatas reguláveis, que consiste em uma peça
estampada de aço em "L" aplicada intemamente nos
quatro cantos inferiores do armario, fixados
estruturalmente às laterais por parafusos auto-
atarraxantes tipo chipboard. As sapatas niveladoras
tôm apoio em termoplástico inj etado de alta
resistência e fuso de rosca M6 com amplitude de
regulagem de até 20mm.
Gavetas: O corpo das gâvetas é feito a partir de
painel de MDP BP dupla-face de 18mm (laterais e
traseira) com acabamento por fita de borda de PVC
de 0,5mm, resistente a impactos e termicamente
estável, com cor
combinando com o padrão cromático do painel de
MDP, aplicada por sistema de colagem hot-melt. O
fundo é
em chapa de fibra de madeira de 3mm de espessura
aplicado por sistema de encaixe em raúuras
existentes
no quadro da gaveta. O corpo da gaveta e . A frente
das gavetas também é feita a partir de painel de
MDP BP dupla- face de l8mm, com acabamento por
fita de borda de PVC de 0,5mm em todo o seu
perimetro, com puxador -
embutido em alumínio extrudado aplicado
linearmente com comprimento igual a largura da
frente da gaveta, e

recebe como acabamento intura eletrostática a
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com resina a base de epóxi.. As gavetas são
montadas de forma embutida ao corpo do
armrírio/gaveteiro utilizando corrediças metálicas
com roldanas para gavetas comuns, e corrediças
telescópicas de rolamentos de esferas com extração
total para gavetas para pastas suspensas. Todos os
gaveteiros possuem uma fechadura frontal com
chave rebatível, com travamento simultâneo de todas
AS vetas or haste de alumínio e travas em zamak.
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100 Cadeira Empilhaveis em polipropileno, base em aço
lnturacom epoxl

4 7 Mesa Reta i,40x0,60x0,75m com 2 gavetas; Tampo
em MDP de 25mm de espessura, revestido em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado
na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal
e posterior em fita de pVC ae 3mm com raio de
contato de 2,5m, com acabamento texturizado na
mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas
em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de
contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a
estrutuÍa por parafusos M6xl2 e bucha metálica.
Painel em madeira MDP com 18mm de espessura,
revestido em melalina (BP) texturizado na cor cinza
cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de
2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado
aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm.
O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura
em Aço constituída na parte inferior por tubo
oblongo 29x58xl,20mm com 540mm de
comprimento e ponteiras de acabamento.
Extremidade superior da. estrutura constituída por
bana chata 3116" de espessura (4,76mm) com
comprimento de 450mm e largura minima de 38mm.
O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de
aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de
forma tal que forme um cofpo único com as
extremidades laterais arredondadas com raio de
15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura
de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a
passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por
meio de calha com almofada de saque frontal
estampada, espessura de 0,68mm, com largura de
140mm. O corpo da estrutura possui saída para o
lado intemo da estrutura, tanto na parte superior,
quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa
medindo aproximadamente 77x23mm. Possui
sapatas niveladoras com base em nylon injetado com
diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra
roscada 5i 16" para fixação em bucha de nylon com

3
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rosca metálica intema, embutida na base do quadro
estrutural. Estrutura com'pintura Epóxi pó na cor
Cirza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo
constituído por corpo e frentes confeccionados em
madeira MDP de 18 mm de espessuÍa, revestido em
laminado melamínico texturizado em ambas as faces
na cor cinza cristal com acabamento texturizado.
Acabamento dos bordos aparentes em fita de PVC
de 2 mm com acabamento texturizado na cor cinza
cristal. Gavetas intemas em aço, espessura 0,70mm,
cada gaveta deverá possuir um espaço espaço útil
medindo 337x358x68mm (largura x profundidade x
altura). Deverão ser dotadas de corrediças de
400mm com roldanas de nylon, corrediças essas que
deverão ser soldadas ao corpo em aço da gaveta de
forma tal que formem um corpo único, não será
permitida a fixação por rebites ou parafusos
atarraxantes. A gaveta em aço deverá possuir uma
frente de gaveta, também em aço e nessa frente é
que deverá ser fixada a frente de madeira MDP de
1 8mm. Fechadura frontal, escamoteável, com
travamento simultâneo das gavetas, a fechadura
deverá estar fixada em uma frente de chave, isto é,

não poderá estar fixa à primeira gaveta.Puxadores
em alumínio com acabamento escovado,
espaçamento entre furos de fixação de 128 mm,
largura de l6mm, altura de 27mm e comprimento
final de l44mm, para maior comodidade e

empunhadura durante a abertura das gavetas. O
gaveteiro deverá apresentar medidas extemas de
400x435x270mm.
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5 03 Mesa Reta 1,20x0,60x0,75m com 2 gavetas; Tampo
em MDP de 25mm de- espessura, revestido em
laminado melamínico de baixa pressào texturizado
na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal
e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de
contato de 2,5m, com acabamento texturizado na
mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas
em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de
contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a
estrutura por parafusos M6x 1 2 e bucha metálica.
Painel em madeira MDP com I 8mm de espessura,
revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza
cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de
2mm de espessura, acabamento texturizado; hxado
aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm.
O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura
em Aço constituída na" parte inferior por tubo
oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de
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comprimento e ponteiras de acabamento.
Extremidade superior da estrutura constituída por
barra chata 3116" de espessura (4,76mm) com
comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm.
O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de
aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de
forma tal que forme um corpo único com as
extremidades laterais arredondadas com raio de
15mm, largura do corpo de 260mm. uma espessura
de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a
passagem de fiação eléhica, lógica e telefônica, por
meio de calha com almofada de saque frontal
estampada, espessura de 0,68mm, com largura de
140mm. O corpo da estrutura possui saída para o
lado interno da estrutura, tanto na paÍe superior,
quanto inferior para a fiação. em formato tipo canoa
medindo aproximadamente 77x23mm. Possui
sapatas niveladoras com base em nylon injetado com
diâmetro de 50mm e altura de l3mm com barra
roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com
rosca metálica interna, embutida na base do quadro
estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor
Cínzz Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo
constituído por corpo e frentes confeccionados em
madeira MDP de l8 mm de espessura, revestido em
laminado melamínico texturizado em ambas a^s faces
na cor cinza cristal com acabamento texturizado.
Acabamento dbs bordos aparentes em fita de PVC
de 2 mm com acabamento texturizado na cor cinza
cristal. Gavetas internas em aço. espessura 0,70mm,
cada gaveta deverá possuir um espaço espaÇo útil
medindo 337x358x68mm (largura x profundidade x
altur@. Deverão ser dotadas de conediças de
400mm com roldanas de nylon, corrediças essas que
deverão ser soldadas ao corpo em aço da gaveta de
forma tal que formem run corpo único, não será
permitida a fixação por rebites ou parafusos
atarraxantes. A gaveta em aço deverá possuir uma
frente de gaveta, também em aço e nessa frente é
que deverá ser fixada a frente de rnadeira MDP de
18mm. Fechadura frontal, escamoteável, com
travamento simultâneo das gavetas, a fechadura
deverá estar fixada em uma frente de chave, isto é,
não poderá estar fixa à primeira gaveta.Puxadores
em alumínio com acabamento escovado,
espaçamento entre furos de fixação de 128 mm,
largura de 16mm, altura de 27mm e comprimento
final de l44mm, para maior comodidade e
ent dura durante a abertura das avetas. O

::. I lr,.'rr-: -. rr r , .,^";.rr l. . -;ri:{t-J.wt lü}li,iÍâ!ríÍü&l§fi,i:r},ír'.,:{
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gaveteiro deverá apresentar medidas extemas de
400x435x270mm.
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6 I Conjunto de 2 Mesa Delta 1 ,40x 1,40x0,60x0,75m c/
2 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura,
revestido em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces.
Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de
contato de 2,5m, com acabamento texturizado na
mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas
em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de
contato de 2mm.O tampo deverá possuir um raio
intemo de contato col.r.r o usuário de
aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser
fixados a estrütura por parafusos M6x12 e bucha
metálica. Painel em madeira MDP com 18mm de
espessura, revestido em melanina (BP) texturizado
na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda
de PVC de 2mm de espessura, acabamento
texturizado; fixado aos pés através de parafusos
atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima
de 380mm. Estrutura em' Aço constituida na parte
inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com
540mm de comprimento e ponteiras de acabamento.
Extremidade superior da estrutura constituída por
barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com
comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm.
O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de
aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de
forma tal que forme um corpo único com as

extremidades laterais anedondadas com raio de
15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura
de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a
passagem de fiação elétrica. lógica e telefônica, por
meio de calha com almofada de saque frontal
estampada, espessura de 0.68mm, com largura de
140mm. O corpo da estrütura possui saida para o
lado intemo da estrutura, tanto na parte superior,
quanto inferior para a Íiação, em formato tipo canoa
medindo aproximadamente 77x23mm. Possui
sapatas niveladoras com base em nylon injetado com
diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra
roscada 5/l6" para Íixação em bucha de nylon com
rosca metálica intema, embutida na base do quadro
estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó
Texturizada.Pé de Canto tipo torre vertical
confeccionada em chapa de aço, sendo a paÍe
superior e inferior da estrutura em chapa de 1.90mm,
corpo em chapa de 0,9lmn e almoÍada de saque
frontal de 0,68mm. Corpo em forma de triângulo
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retângulo, com duas laterais medindo
aproximadamente 140mm. a outra lateral com tampa
destacável, fixada por meio de dispositivo metálico
de pressão, com largura aproximada de 1 l0mm.
Recorte tipo canoa na pafie superior e inferior para
possibilitar a passâgem de ftaçáo
elétrica/lógica./telefônica, . medindo
aproximadamente 77x23mm. . Estrutura com pintura
Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada e 3

niveladores com base em nylon injetado com
diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra
roscada 5/16".Gaveteiro fixo constituído por corpo e
frentes confeccionados em madeira MDP de 18 mm
de espessura, Íevestido em laminado melamínico
texturizado em ambas as faces na cor cinza cristal
com acabamento texturizado. Acabamento dos
bordos aparentes em fita de PVC de 2 mm com
acabamento texturizado. Gavetas internas em aço.
espessura 0,70mm, cada gaveta deverá possuir um
espaço espaço útil medindo 337x358x68mm (largura
x profi.rrdidade x altura). Deverão ser dotadas de
coÍrediças de 400mm com roldanas de nylon,
corrediças essas que devdrão ser soldadas ao corpo
em aço da gaveta de fornra tal qLre lbrmem trrn corpo
único, não será permitida a fixação por rebites ou
parafusos atarraxantes. A gaveta em aço deverá
possuir uma frente de gaveta, também em aço e

nessa frente é que deverá ser fixada a frente de
madeira MDP de l8mm. Fechadura frontal,
escamoteável, com travamento simultâneo das
gavetas, a fechadura deverá estar fixada em uma
frente de chave, isto é. não poderá estar fixa à
primeira gaveta. O gaveteiro deverá apresentar
medidas extemas de 400x435x270mm. Deverá
possuir um painel divisor de MDP de 18 mm com
medidas rox. 1,40 x 0,40

Avenido Beira Mor, n' I1.000, Balnedrio Meu Recoúo - Ilhu Cotnprilu./SP - CEP: I 1925-000 -(13) 3812-7000
www. il lt aco mpr i io. s p. g or,. b r

?mcerso n" F

4 W, ,ú*

9 Cadeira executiva giratória , com assento e encosto
em lamina central, espuma injetada 45mm, contra
encosto com capa en.l polipropileno, braço com
regulagem de altura, corvin ou couro ecológico.

8 7 Gaveteiro Volante com 2 gavetas e 1 para pasta
suspens4 Tampo em MDP de 25 n.rn.r de espessura,
revestido em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal.
Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3

mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de
espessura, acabamento texturizado na cor Cinza
Cristal, coladas com adesivo hotmelt Corpo
composto por laterais e parte inferior em MDP de 18

7
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mm revestidos em laminado melamínico de baixa
pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza
Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo
sistema minifix e cavilhas. Fundo em MDF de 6mm
revestido em laminado melamínico de baixa pressão
em ambas as faces na cor Cinza Cristal. Frentes
confeccionadas em madeira MDP com 18 mm de
espessura revestidas enr ambas as faces com
laminado melamínico de .baixa pressão texturizado
na cor Cinza Cristal, com bordas ern PVC de 2 mm,
puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com
acabamento escovado. Dispositivo com fechadura
frontal com travamento simultâr.reo das gavetas.
Chave dupla com sistema escamoteável. Gavetas
intemas em aço, espessura 0,70mm, medindo
intemamente 395x440x75mm (inclusive a gaveta de
pasta suspensa). Todas as gavetas com trilho
telescópico de 450mm de comprinrento e altura de
45mm. Dispositivo para ârmazenamento de pasta
suspensa na gaveta inferior confeccionado em barra
de aço com diâmetro de %", fixado na parte de trás
das gavetas e também na parte interna da frente em
madeira. Pintado com tinta epóxi pó na cor Branco
az:ulado liso.Rodízios de 50 mm de silicone em gel,
com giro de 360", em núrhero de quatro, fixados na
parte inferior do gaveteiro por meio de chapa de aço
com 4 firos cada e parafirsos atarraxantes. Conjunto
rodízio, haste e chapa de fixação com altura

roximada de 64mm

Eloorro no- Fls.4tw {,4

9 I Armário modelo CRIDhNZA, com 2 portas e 4 
]

gavetas. Tampo em MDP 25mnr. l:rteral. fundo.
portas e prateleiras em MDP l8MM. puxador em
alumínio embutido : Latcrais. brscs. prateleiras e

rodapés em painel de marlcira aglrrrrrcrnda de média
densidade revestido em

ambas as faces por laminarlo melarriuico texturizado
de baixa pressào (MDl' BP). u,,rr lSmm de
espessuÍa.
com acabamento por fitl de borcla de PVC de
0,5mm, resistente a irupactos c termicamente
estável, com cor
combinando com o padrâo cromático do painel de
MDP, aplicada por sisterra de coluqem hot-melt.
Fundo em
painel de MDP BP clupla-face de 15mm de
espessura usinado em todo o scu perímetro
formando um rebaixo
que será usado para montagern por sistema macho-
fêmea nas laterais, base c trmpo clo arrniirio. Tampo
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em
painel de MDP BP dupla-face de 25mm de
espessura, com acabamt'nto em fita de borda de
2mm em todo o
seu perímetro, fita esla resistente a impactos e
termicamente estável, conr cor combinando com o
padrão
cromático do painel de N,IDP, aplicada por sistema
de colagem hot-melt, e aparada de forma a formar
um raio
de 2,5mm em todas âs arestas, eliminando cantos
vivos. Armrírios com altura supelior a 1000mm
possuem
uma prateleira intema fixa com lunção estrutural. A
montagem estrutural do corpo é feita por sistema de
parafusos e tambor do tipo "minifix" ou "rotofrx"
(ou similar) com tamboles de O 15mm e cavilhas
plásticas
nerwradas de O8mm. Os rodapés são frontais e
traseiros, de mêro acabaurento, fixados pelo suporte
metálico
para as sapatas reguláveis. que consiste em uma peça
estampada de aço em "L" lltlicada intemamente nos
quatro cantos inferiores clo armário, fixados
estruturalmente às latc.r'ais por parafusos auto-
atarraxantes tipo chipborrlrl. As sapatas niveladoras
têm apoio em tenroirlástico injrtado de alta
resistência e fuso de rosca M6 com amplitude de
regulagem de ató 20mm.
Gavetas: O corpo das grvetas é feito a partir de
painel de MDP BP duplr-lace de l8mm (laterais e
traseira) com acabamenl(, por' fita de borda de PVC
de 0,5mm, resistente u impactos e termicamente
estável, com cor
combinando com o padrão clomático do painel de
MDP, aplicada por sistcura de colagem hot-melt. O
fundo é
em chapa de fibra de mlrririm dc 3rnrn de espessura
aplicado por sistema ., -' encaixe em raúuras
existentes
no quadro da gaveta. O c,,r'po da gaveta e . A frente
das gavetas também é liita a paltir de painel de
MDP BP dupla- face de Ilimr.r, co,. acabamento por
fita de borda de PVC .lc 0,5mm em todo o seu
perímetro, com puxador
embutido em alumír:,) extrudado aplicado
linearmente com compi i:r.ento igual a largura da
frente da gaveta, e

recebe como acabamenl r piirtura ci::trostática a
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com resina a base dc epóxi.. As gavetas são
montadas de forma crnbutida ao corpo do
armário/gaveteiro utilizendo conediças metálicas
com roldanas para ga\3tas comuns, e corrediças
telescópicas de rolamenlos clc esferas com extração
total para gavetas para prlstas suspcnsas. Todos os
gaveteiros possuem unra fcchadura frontal com
chave rebatível, com tra\ ltine,]to sintultâneo de todas
AS avetas r haste de alLrrnínio e tlavas em zamak

10 Armario Alto 2 portas -l-rmpo: Feito em painel de
madeira aglomerada de nrédia dersidade revestido
em ambas as faces por laminarlo melamínico
texturizado de baixa pressáo (MDP l'lP) de 25mm de
espessurA com acabanierÍo em llta de borda de
2mm em todo o seu períuretro, fita esta resistente a
impactos e termican-r,rnte estávcl, com cor
combinando com o padli'ro clomático do painel de
MDP, aplicada por sistena tlc colrtem hot-melt, e
aparada de forma a lonrar rrrn raio de 2,5mm em
todas as arestas, eliminirndo cantos vivos.
Corpo:Laterais, base. Íirrrdo c pratelciras em painel
de madeira aglomeratia de nrédia densidade
revestido em ambas],, litces por laminado
melamínico texturizado ,' baira prt.ssão (MDP BP),
com l Smm de espcssur':i. cont acll']mento por fita
de borda de PVC de 0.5: rrrr. resisl, rte a impactos e
termicamente estár'el. clru cor conrhinando com o
n,rrlrãn crnrnátinn d^ ,.. .pI 1.. t.tt''r crrli.qãâ rr^r
sistema de colagem irr,)L- rrell. t\r'rrirÍios com altura
superior a I l00mm (le\ (.a prissr-rir uma prateleira
intema fixa, com lirn io cstrutulal, e demais
prateleiras possibilitam iegulugem rle altura e são
apoiadas em suport!'s i:rjctudos ,jm zamak. A
montagem estrutural tlo corpo é feiLrr por sistema de
parafusos e tambor do 'rpo "nriniÍir:'' ou "rotofix"
(ou similar) com tanrbores rlc Ol5ntm e cavilhas
plásticas nervuradas tle {J8nrm. Ilorlapé: O rodapé
consiste em um quadro r angLrlar l-rrlrrado por tubos
de aço SAE 1008/10 d: ,. rccio retlrn{ular de 20x40
com parede de 1,2n.rm. :;i,l,lrr[rs por solda MIG, com
quatro orelhas metiilicris .rrla llrrr i 'rase do armário
por parafusos auto-atl r".ixan tes ti1'. chipboard. O
quadro possui qualro lLr:'Lrs nl Ínce i:rlerior dotados
de rebites tubulares c.,n, los.,, Nl6 1,x1'6 montagem
das sapatas nivelacloras. .\s sllpatas riveladoras têm
apoio em termopliisticLr i, ietrrrlo C.' lrlta resistência e

fuso de rosca M6 conr i,.,plirLrrlc tle regulagem de
até 20mm. Portas: lreitr.s crrr painel de madeira

omerada de me.lia .1.' ridlr r-'r--\ ,1ido r-m ambas
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as faces por laminado melantínico texturizado de
baixa pressão (MDP tsP). conr I Srnnr cle espessura,
com acabamento por .lta cle bolrlu de PVC de
0,5mm, resistente a ;lllpae tos c termicamente
estável, com cor cor:rbinando com o padrão
cromático do painel de \{DI,. a»licr.ir por sistema
de colagem hot-melt, Possueur puxaclores salientes,
do tipo "alça" ou "goleira''. cont entrecentro de
furação de l28mm. en.r termoplístico injetado com
acabamento pÍata ou Fr( to.. ,,\s lnti:rs são montadas
de forma sobreposta alorpo clo alrário utilizando
dobradiças de caneco Oi::r:n cr,,rr braço reto e
abernrra de 90' ou I 0o. i »os"rr'm fechadura
frontal com chave :ebatírel. \,1-'didas aprox.
1600x400x800
Armririo Semi aberto com 2 pofiÍrs c 2 prateleiras
Corpo:
Laterais, bases, pratel,:': as e todai'.1:i em painel de
madeira aglomerada r:: rrri'tlil ,lers;.lade revestido
em
ambas as faces por lanii;.rdo nrcllnri r:co texturizado
de baixa pressão (MDP L.|P). conr 18mm de
espessura,
com acabamento por Íita tlc bolt[i de PVC de
0,5mm, resistente r impactos : ttrmicamente
estável, com cor
combinando com o pa.l:io clonrhtic,r do painel de
MDP, aplicada por si ,"nm t1e col ,,s'111 hot-melt,
Fundo em
painel de MDP BP düpla-tàce LIe 15mm de
espessura usinrdo crn to\l,r ,, .(u perímetro
formando um rebaixo
que será usado para lr,, italen) pol sistema macho-
fêmea nas laterâis, bas.' tur.npo do lLrnrário. Tampo
em
painel de MDP BP duplrr trce .ie 25mm de
espessuÍa, com acabamento cnr lltir de borda de
2mm em todo o
seu perímetro, fita esta resistentc a impactos e
termicamente está\'el. , r'n cL,r' conrl,i::ando com o
padrão
cromático do painel de \4DI'. rplicrrlu por sistema
de colagem hotmelt- .,plIlrrlr tl-' :' l»a a formar
um raio

*E;pof-,tp "rgrÍgduÃp. 1u'eqtap,..elir,r,inq(*g+rtp;
vlvos.
. A montagem cstrutLr: r

de parafusos e lambor
ou similar com lxll

'lo cllpo i' íl. it r por sistema
tipo -'nririlir" ou "rotofix"

Drcs (ic ()l:llLm e cavilhas
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plásticas nervuradas de -ú8mm. Os rodapés são
frontais e traseiros, rlc rnero acaliuntcnto, fixados
pelo suporte metálico l' rra as sapatas rcguláveis, que
consiste em uma peçr :stlrlltpudii rl., açto em "L"
aplicada intemamentc ros (lltatro cln',os inferiores
do armário, fixados . .;rrhrralmt.ntt a.r l.lterais por
paÍafusos auto-ata txantes tipo chipboard. As
sapatas niveladoras 1êm apoio en, termoplástico
injetado de alta resistincia e luso dc rosca M6 com
amplitude de rêgulagei r de ató 2Onrnr.
Portas: Feitas em pair: d(' lnade ilt u tl ,merada de
média densidade revest lo cnt tirllrls :rs faces por
laminado
melamínico texturizar'tr clc baixa pre ssio (MDP BP),
com 18mm de espesstra, conr acrhar.nento por fita
de
borda de PVC de 0.. rrrn, resistcnrc l impactos e
termicamente estável. ,m cor c,rrrbirrl,rdo com o
padrão
cromático do painel dc .úDl', aplicurlrL por sistema
de colagem hot-melt. I'(\ slrcrr 1'lLrrlrtl,'r :s embutidos
em
aluminio extrudado aplicatlo lirrculmente com
comprimento igual a ,,ltrrra da por'11 r rccebe como
acabamento pintua c. rstática :r p,i co,r.r resina a
base de epóxi por sistel rL ric polirriznciu em estufa.
As portas são montadas l l ,r'nrl cnrl.:tirla ao corpo
do armário utilizand, .lol,r'adica. . :aneco de
@35mm com braço curvo e abelturir c1e 110o, e
possuem fechadullr frontal cr)rr chave
rebatível.Medidas a

rh.
,- tt

r(,x. 1600x400r Sí )i)

Armario baixo com 2 -trs. Cor'1.,6 1.' l.', ris, bases,
prateleiras e rodap- . r p:ir:.1 ,-' madeira
aglomerada de média dr' i :rlc rtr ts'i I , em ambas
as faces por lamina(l(' r\'lrmínic() l rt,rizado de
baixa pressão (MDP i,i' . com lllrnn. .Lc cspessura,
com acabamento por' llta de bolrlrr cl" PVC de
0,5mm, resistente l impuctos e :!'rilicamente
estável, com cor r rlirinlndo c! r'r r padrão
cromático do painel t 'r!)l). al.'!i rrda .rr sistema
de colagem hot-melt. I ur J cm ,'irin,r -' l\4DP BP
dupla-face de 15mm rl, es]essurll Lrsir. l. em todo o
seu perímetro 1bÍnan ..rn rc'briir:,, . cr'á usado
para montagem pol sistenta rlr. lrr. ' ,rmea nas
laterais, base e tampo tlo nlnrário. 1'lrr"' :m painel
de MDP BP dupla-fai.' le 2:rnnr de ç r., .u14, e66
acabamento em fita d. , llr Je l|rnr .'t ' ,rdo o seu
perímetro, fita estir , .:;lente l : rplctos e

termicamente estár,el. con c()r cr)r,rh; lo com o
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padrão cromático do pr..r,.l de MDP, ll,licada por
sistema de colagem ho1-r.iclt, e apamda , .. forma a
formar um raio de 2.jrrm em todas i arestas,
eliminando cantos Yii ( \ nronl;lgc11 c l t.tural do
corpo é feita por sister i . r ,.le palafusos c tambor do
tipo "minifix" ou ' ,.r,,:lx" (ou sir 'Lr) com
tambores de Ol5mm c car ilhas plítsticas r)en.uradas
de O8mm. Os rodapé:, :lr frontuis e t aseiros, de
mero acabamento. fi:: 's pelo suFclle metálico
para as sapatas regtrlár . que cnrrsisrc c t unla peça
estampada de aço enr ' lplictrcll it'ttent m1'nte nos
quatro cantos infcri do urmliri.. llxados
estruturalmente às lr' por p0r' ' ,'s auto-
atarraxantes tipo chipl ,,a:. . As srl.:atas r iveladoras
têm apoio em terr...'stico inietarrc de alta
resistência e fuso dc , r M6 cont r: :rplitude de
regulagem de até 20nrr ,

Portas: Feitas em prin ': ntrll.'im ltgl ,mereda de
média densidade rcre lt ent aulJ\rs i firees por
laminado
melamínico texturizad .L L,irixa lressiio 1., I I)P BP),
com 18mm de espesslr t!om actblrne\to por fita
de
borda de PVC dc 0.:: resistente a impactos e
termicamente estlivcl" cor combin: rdo com o
padrão
cromático do painel d- l)P. aplicada r,)r sistema
de colagem hot-nrelt. I' m pr.rxador',.-. ::,butidos
em
alumínio extrudado
comprimento ignal r I

acabamento pinlrr|a .- i

base de epóxi por si:t.
As portas são montadr
do armário utilizand
A35mm com braço r
possuem fechadur.
rebatível.Medidas apr.o

:rdo linean.rente com
r da porta e r ccebc como
lritica a pó c'm lesina a
.le polinizaçãr !'nr estufa.
Irrlmrr embuti r aL ) colpo

'rladiças de r":co de
e abertura rle 110", e
lontal co 11 chave

r0r400x750

BEBEDOURO ILII.
PRESSÃO. Especificr
Gabinete em chapa (
prata com tanlpo em
própria para fixação n
com a ABNT NBR (.

volts, capacidade de
temperatura externa dt'
inox, pressão de água:

Ávenida Beira MqL n" I 1.000, Btlneúrio Meu Reco
www.ilhacr

IjEBEI)( IIIT.J DE
nrÍnimas a ,.'madas:
incada, pin r na cor

e.,iruturaiox cscova(,
Ie, ploduziC , de acordo

2.004, vo rÍlgerr: 127
rrlaçâo de (, litrr,s com
deposito de Lr', -m aço
nade l5en. ;,ade40

ter nostat ,

lra Comprido,/ ' - t EP: I1925-000 -(13) 3812-7000
,u.sp,i1ov.br
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ESTAN{ l BALNE,,,RlA

controle
automático da temper .

puriÍicação integrada con
higienizaqão para não :,

dreno para limpeza do c;

jato a plástico, com pro'
natural, ou gelada, ou n
tomeira através de bot '

sistema Braille, atende
especiais, com regulad',r'
Medidas apr-oximadas:
x P). Garantia mínima
fabricação. Márca morr

a da água, : ,tcma de
rosto de pré fil 'r e filtro,
raraqualidac.Lágua,
rsito da água, t,,r'n:iras de
r bocal para se . a água
r, acionamento :lélrico da
em painéis pl ;tiro com
pessoas com r' 'cssidade

e pressão do jr l' água.

x570x480r r (LxA
01 ano contra ir êito da
e fabricante. esentar

r ofertado.catalago técnico do

Avenida Bebt Ma4 n' I l.000, Balneirio Meu Recat: Ilha CompridúS;' t EP: 11925-000 -(13) 3842-7000

www.ilhlcot idtr"sp.gov,br
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n s rÂN c' Lq s.t trv r Á .z r,t

AN rXO 2

(TAPELTIMBR .; ODAEMPRI \)

À
Prefeitura Municipal de llha Comprida
Divisão de Compras e Suprimentos

Ref.: Convite n' 06912014.

DECLARAÇAO DE CONHTi IMENTO E CO:](]ORDANCIA

A _(razão so. id), inscrita no Ci'. i'.I/CPF
vem pelo seu representante legal, inscrito no CPF-

RG declara, poÍ este e na rnelhor forma de direito, que coúece os termos
do Edital de Licitação Tipo Convite no l2t _, e dos respecti ,s documentos anexos na
licitação.

Declara, ainda que acatará integÍalmen quaisquer decisõcs que veúam a ser tomadas
pela Comissão permanente de licitações, ou petr Prefeitura Municipal de Ilha Comprida, quanto
a habilitação, classificação e adjudicação, ress ','ados os direitos ' ::ris de recursos permitidos à
licitante.

Declara, finalmente, concordm com os \pressos termos do edital e as exigências nele
contidas.

Por ser verdade firmo o presente.

ilq l4 ú(

Local, c
Assinatura e c

. mês, ano.
imbo da licitante

Avenida Beira Ms1 n" 11.000, Bolnedrio Meu Recat,t - Ilha Comp dd/Sl'-CEP: I1925-000-(13) 3842-7000
www.ilhaco, 2aidasp.gov.br
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MUNICÍPIO . )E ILHA CJMPRIDA
ESTÂN.'IA BALNEÁRIA
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Al, rxo 3

(PAPEL TIMBR-.D-O DA EMPRESA)

À
Prefeitura Municipal de Ilha Comprida
Divisão de Compras e Suprimentos

Ref.: Convite n" O69/2O14

DECI-.\RAÇÃO Di REPONSABILIT) DE

azão so. ial), inscrita no CNPJ/CPFr
vem pelo seu representante legal. inscrito no CPF
RG declara, por este e :.r melhor fórma de .lireito, que assume inteira e

completa responsabilidade pela perleita exect: lio dos serviços ní' 'eúnos do Edital de Licitação
Tipo Convite n" 06312014.

Local, ti .l. mês, ano.
Assinatura e c imbo da licitante

Avenida Beira Mar, n' 11.000, Balteúrio Meu Recot - Ilha Comprida/S)' - CEP: I 1925-000 -(13) 3842-7000
www. ilhaco t,, prida sp. gov. br
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AN rXO 4

(PAPEL TIMBR .)O DA EMPRE:. \)

A
Prefeitura Municipal de Ilha Comprida
Divisão de Compras e Suprimentos

Ref.: Convite n' 06912014

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRES,\ OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa , ( JPJ/MF n" declara para

fins de paÍicipação no procedimento licir ',irio do CONVlill N" _/201_, cumprir
plenamente os requisitos para classificar-se c( ro Microempresa , rr Empresa de Pequeno PoÍe,
nos termos do art. 3o da Lei Complementar : ' 123, de 14 de t,. zembro de 2006. Declara-se,

ainda, ciente das responsabilidades administrat rva, civil e criminal.

Local, d
.'\ .'s s inatura e c

. mês, ano.
;rnbo da licitante

Avenids BeiÍa Mar, n" I1.000, Bsheririo Meu Recont ' - Ilha Comprido./Sl' - CEP: I1925-000 -(13) 3842-7000
www.il h aco t t pri da.sp. gov. br
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nsrÂNcu r.ltr'tBÁnt.l

COMPROVANTE DE RI .]EBIMENTO DO EDITAL

MODI\LIDADE [. )NVITE N" 069/2i)14

Data da abertura das propost:r r: 13 de Agos '.de 
2014 - Hor:irio: 10h

Local: Divisão de Compras e Suprimentos

Declaramos que recebemos n:r inlogra esta r ,ta convite, regir! r pela lei 8.666/93, compostâ
de 16 (dezesseis) páginas incluirrdo os anexor

Razâo Social:

Nome Fantasia:

Telefone:

Assinatura e carimbo do convidado

Recebido emz I 12014.

Avenida Beira Mar, n' I 1,000, Balncúrio ,l|eu Recanr" - Ilha Comprido.tSP - CEP: I 1925-000 -(13) 3842-7000
tt' ww. il h aco n t yidasp. gov. br

nn:!ilfir:gEIr
E[ilUEgI





!úesroF' Fls. -
OQfrMUNTCIPIO DE ILHA COMPRIDA

ESTA.NCIA BALNEARIA

COMPROVANTE DE RI,CEBIMENTO DO EDITAL

MODALIDADE CONVITE N' 069/2014

Data da abertura das propostas: 13 de Agosto de 2014 - Horário: l0h

Local: Divisão de Compras e Suprimentos

Declaramos que recebemos na integra esta cartâ convite, regida pela lei 8.666/93, composta
de l6 (dezesseis) páginas incluindo os anexos.

Razão Social: Elio da Silva Pião - ME

Nome Fantasia: Exclusiva Comercial

Telefone: ll 4661-3299

Assinatura e ca do convidado Í- tz.oao.752'0001'50

Ello da Stlva Pkào

Lomêtt to Va(orrsta de a5

f $Íadade ú5.83 .004
\hla

Recebido eml. I 12014. tlo9

t\

I

Ávenida Beira Mar, n" I 1.000, Bolnedrio Meu u Comprida/SP - CEP: I l92S-000 -(13) 3842-7000

EXCLUSIVA COMERCIAL
Razão Social : Elio da Silva Pião - ME

Endereço: Estrada ltapecerica, ns 1798 Sala 4 - CEP:05835-004
Bairro: Vila Prel Cidade / Estado : São Paulo
Telefone(s) :lltl7878-457t / Fax: (11) 4661-3299
CNPJ (MF) : t7.686.7521OO01-50 / lE: 142.160.293.118 | tM : 46958274
E-mail : exclusivacomercial@uol.com.br

www. i I h aco mpr idt s p. g ov. h r

po {79}
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