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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

SETOR DE COMPBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
(DEPARTAMENTO DE COMPRAS)

Avrso DE r-rcrracÃo
coNvtTE N" 053/2ü»

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, entidade públic4 inscnta no
C.N.P.J./I,t.F. sob o n' 64.037.E72/0M147, com sede na Avenida Beira Mar, n" I 1.000 - Balnc.íLrio Meu
Recanto, neste Município de llha Comprida" Estado d€ São Paulo, toma público, para coúecimento dos
interessados, que fará realizar a licitação na modalidade *CONWIE", do tipo Menor Preço, objetivando a
conüatação de Empresa para execuSo dos Serviços de Reforma das lnstala@ Eletricâs do Pronto
Atendimento, localizado no Balneário Monte CaÍlo, neste Município de Ilha Comprida, Estado de São
Paulo. O recebimento e úerurrà dos envelopes d€ [Iabilitâção e Proposta de Preços dar-se-á no dia 30 de
Setembro de 2009, ârs 10:00 horas, na Sala do Saor de Compras da Prefeitura Municipal de llha Comprid4
no endereço acima e as infonrnçôes serâo prestadas pelo fone (0XXl3) 3E42.7000 e fur (0)0(13)
3842.1141, nos horá'rios das 09:00 à l2:00 e das 14:00 às l7:00 horas de segunda a sexta feira. até 02 dias
úteis anteriores à realização do certame licitatorio.

A presente licitação seÉ regida pela Lei N' 8.6ó6, de 2l de juúo de 1993 com suas alterações
posterioÍes, e ao estabelecido neste Edital.

O objeto da presente licitação é a execuÉo doo Serviços de Reforma das Instalações Eletricas do
Pronto Atendimento, localizado no Balneário Monte Carlo, neste Município de Ilha Comprid4 Estado de
São Paulo, de conformidade com as Plantas e Planilhas Orçamentá,rias, parte integrante do presente Edital.

Os serviços deverão ser executados em rigorosa observância aos Projetos, às Normas e
especificações técnicas fomecidas e em conformidade com as condições do Edital e da proposta vencedora.

II .DIA EHORA

Os envelopes DOCUMEI.{TAÇÃO e pnOpOSTA deverão ser entregues no o
Compras na Av. Beira Mar, n' I1.000, neste Município de Ilha Comprida, aG à 09:30 horas d dia 30
de Setembro de 2009, iniciando-se a abertura dos envelopes DOCLJMENTAÇÃO, no mesmo dia e
10:00 horas.

III_=-PROPO§IA

3.1 - Da proposta deverão constar com clarcza e sem rasura os seguintes elemcntos

3.1.1 - Nome e qualificação completa da empresa proponente;
3.1.2 - Carta proposta mntendo o custo total dos serviços, prazo paÍa execução e validade, de

acordo com o estabelecido no Edital;
3.1.3 - Orçamento contondo proço total de acordo com os çantitativos constantes da planilha

elaborada pela PREFEITURA;
3.1.4 - No montante proposto pela concorÍente deverão estar incluidos todos os custos operacionais

e admrnistrativos de sua atividade e os tributos que eve[tualmente se façam devidos;
3.1.5 - Os elementos que formam a proposta deverão ser datados, rubricados c assinados sem

emendas, rasuras entrelinhas ou ressalvas;
3.1.6 - Validade da proposta: Até 60 (sessenta) dias
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'V. 
DOS TRABALHOS DA

4.1.- No dia e hora determinados a Comissão de Licitaçâo iniciaá os seus trabalhos cabendo ao
Presidente da comissão declarar a abertura e indicar o servidor para elaboraÍ a ata.

4.1,1 - O Presidente iniciará a abertua ars ProÍrcstc e verificaní se foram cumpridas as exigências
da t ei e do Editalt

4.1.2 - A Comis§o Julgadora aprecàrá na hora qualquer impugnaçâo apresentadat
4.1.3 - Findos os trabalhos a Comissão larrará uma ata constando todos os dados necessá,rios.

nomes dos participantes, representântes, ocorrências e manifestações durante a reunião.

V. JTJLCAMENTO DA S

5.1 - A Comissão de Licitação julganí as propostas apÍeseÍrtâdas que serão classificadas pelo menor valor,
classificando-se em primeiro lugar a empresa cuja proposta for a de menor valor totall
5.2 - A classificação das propostas sení efearada na ordem crescente doc valores apresentados:
5.3 - Na hipótese da ocon€ncà de empate entre duas ou mais propostas e apos obedecido o disposto no
parirynÍo 2" do Artigo 3', da tÉi Federal n" E.ffi/93. o d€sempate sení feito por meio de sorteio, em dia e
hora previamente comunicado aoe habilitados;
5.4 - Para efeito desta Licitação o preço tota.l estiÍnado pela prefeitura é de R$ 18.632,1E (Dezoito mil e

seisceúos e úirúa e dois reais e dezoito c€ntavos), para execução dos serviços no período de 40 (quarota)
dias;
5.5 - Caso a pÍoponente primeira colocada" com o Ín€ x preço, seja desclassificada, será chamada a
segunda colocada e assim sucessivamente:
5.6 - Serão desclassificadas as propostas que:

5.6.1 - Não obedeçam as exigências do Edital ou da l.egislaçâo Aplicivel;
5,6.2 - Sejam omissâs, vagils ou apresentem irregularidades capazes de prejudicar o julgamento;
5.6.3 - A Comissão Julgador4 apos arrílise e elaborâçâo da Ata de Julgamento,

processo ao seúor Prefeito para homologação ou anulaÉo, conforme o caso:
5.6.4 - Em parecer deüdamente fundam€ntado a Comissão podeÉ desclassificar qualquer

concorrente ou propoÍ ao seúor Prefeito a anulação da Liciração:

VI - DOS REC'}RSOS A ÍYEI§IIMPUCNAÇÕE§

6.1 - Serão admitidos os rccursos constantes da lri Federal n" E.ffil9f , Artigo 109 e os pnrzos
contados conforme Artigo I l0 da mesma Lei;
6.2 - O praza para impugnaçâo deste Edital é o constante do panígrafo 1", do Artigo 41, da l,ei Federat n
8.666/93;'
ó.3 - Eventuais impugnações deverão ser propostas no prazo estahlecido na Lei Federal n' 8666/93 e suas

alterações posteriores;
6.4 - As impugnações serão julqadas pela Comissão de Licitação, com recurso ao Senhor Prefeito.
6.5.- Em havendo desistência expressa de qualquer interposição de recursos devidamente consignada em
ata por parte ,las pÍoponentes, podení a Municipalidade, suspender o pÍüza, procedendo com a
Homologação e Adjudicação de imediato à proponerte declarada vencedora.

VII - DOS PRFCOS F'REA

7.1 - A execução dos serviços objeto deste Edital, obedeceá o regime de preço global.
7.2 - Os preços permanecerão fixos e irreajusüiveis pelo prazo de doze meses conforme determinação
contida na lei 8.880 de 27105194, ou outro diplorna legal que vier sucedê-la. Após este
poderão ser reajustados pelos índices oficiais, fomccidos pclo Governo Federal.
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7.3 - Os recursos financeiros para atender o objeto desta Licitação, constam das Dotações Orçamentá,rias -
Ficha n" 334.

YIIJ:I}LEA.TURÁMENTiO

8.1 - A empresa contratada devení enviar a Prefeitura" Nota Fiscal de acordo com a pÍoposta apresentada,
que deverá ser analisada pelo responúvel do Departamento de Obras, destando a execuçâo dos serviços.
8.2 - O pagamento da Nota Fiscal conferida pelo responsável do Departamento de Obras, será realizado até
l0 (dez) dias após a sua apresentaçâo.

rx- EXECUCÃO pOS SERVIÇOS

XJ)ASIENÁLIDÂDE§

10.1 - Multas;
10.1.1 - Sem prejuizo.las penalidades estabelecidas na l,ei Federal n" 8.666193, serâo estipuladas as

seguintes multas:
a) 5% (cinco por ceúo) do valor do contrato reajustado, por desatcndimento de qualquer de suas cláusulas;
b) 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega dos serviços,

XL-I}Q-COIIITATO

11.1 - Asinatura;
11.1.1 - A firma vencedora sení notificada para a assinatura do contrato no pttzo de ató l0

dias corridos, a contar do rec€bimento da notificaçãot 
,

XII - OBSERVACÔE§ FINAIS

12.1 - Qualquer informação necessária será prestada pelo Departamento de Compras, junto a de
Licitaçâo alÉ 24 (vifre e quatro) horas antes da aberhra das propostas, no honirio de
Prefeitura;

da

12.2 - Para estâ Licitação ó proibido consórcios ou qualquer tipo de agmpamento dê firmis
constituíÍlâq para participar deste Conüte;
12.3 - Antes da entrega da proposta deverá a empresa que desejar concorrer, verificar se todos os
orçamentos e documentações estii,o devidameme ru e assinados:
12.7 - Integram o presente Edital os seguintes

Anexo I) Minuta do Contratoi

Ilha Comprid de 2flD.

vENTURÂ
unicipal

DÉCI

9.1 - Os serviços serão executados nas jufto as instalações do Pronto Âtendimento, no balnário Monte
Carlo, neste Municipio de IIha Comprida, Estado de São Paulo.
9.2 - A execução dos serviços deverá ter início a partir da dafa de assinatura do contrato.
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CONTRATO N" /2.OOq.APJ

Pelo presente contrato, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL Df, ILHA
COMPRIDA, Entidade Pública, inscrita no C.N.P.J.,M.F n" 64.037 .872/0001-07, sediada na Av. Beira
Mar, n" 11.000, BalneáLrio Meu Recanto, neste Mrmicípio de llha Comprid4 Estado de São Paulo,
representad4 neste ato, pelo Prefeito Municipal, o Seúor DÉCIO JOSÉ vENTtlRA, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a empresa

inscrita no C-N.P.J,/I\,I.F sob ono
na

neste ato
sediada

representada por
portador da

nacionalidade, estado ciüI, cargo que ocupa na empresa,

Cédula de ldentidade RG no CPF/MF nu

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre sl
justo e acordado o seguinte:

CLÁIJ§UIÁ}-DO-oEE,IO

1.1.- Por este lnstrumento de Contrato, a CONTRÂTADA foi julgada vencedora e se

obrigq a fomecer e instalar no local a ser indicado pela CONTRATANTE, as obras de Reforma das

Instalações Elétricas do Pronto Atendimento, localizado no BalnEário Monte Carlo, neste Município de Ilha
Comprida, Estado de São Paulo, de conformidade com os documentos que integram o Edital de

Licitação - Conüte n' 053/2009.
1.2.- Caberá a CONTRATADA o fornecimento de todos os mderiais, equipamentos e

mã+ de-obra necessrârios à perfeita execução das obras e serviçc elencados

fl.ÁI§ur.A rt -nA

2.1,- Os serviços serão executados pelo regime de empreitada por preço global, de

com a proposta de preços da CONTRATADA constante do Conüte no 053/2009.
2.2.- O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato será de aré 30 (trinta)

contados da data de emissão da Ordem de Serviço pela CONTRÂTANTE.

CI,(IJ§IJI,ÀItr-:NO-PBECO

3.1.- Pela execução das obras e serviços objeto deste contralo, a CONTRATANTE pagará

à CONTRATADA o preço global de R$ 

-C-), 

conforme hoposta de Preços da CONTRATADA,
que faz parte rntegrante do presente instrumento.

CT.ÁITSUI.A rv-DO PA

4.1.- As medições serão apresentadas pela empresa CONTRATADA ao final de cada

etapa, e serão previamente conferidas, revisadas e üstadas pela Diüsão Tecnica de Engenhana ou

Engeúeiro designado para a fiscalização.
4.i.- A planilha elaborad4 4ós a sua acertação, será enüada ao Departamento de

contabilidade Municipal, juntamente com a respoctiva Nota Fiscal, para elaboração do empeúo, para

posterior pagamento.
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CLIU§UI..AY-:NO.BE.AJU§Itr
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5.1.- O preço contratado permanecerá frxo e ineajustável pelo prazo de 12 (doze) meses,
conforme determinação contida na Lei n' 8.880, de 27.05.1994, ou ouúo diploma legal que üer a
complemenú-I4 alteÍiíla ou sucedê-la. Após esse prazo, o mesmo poderá ser reajustado pela variação
dos Indices Gerais de Terraplenagem, Paümentação e Edificações da FIPE.

cr ÁtrsutÂ vÍ - no p

6.1.- O presente contrato ügorará pelo prazo de até 40 (qaurenta) dias, a contar da data de
emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE.

CLII§UI.A vrr- nAS O

7.1.- A CONTRATADA assume integral responsúilidade por todo o equipamento e

material necessário à execução da obra, bem como pelos profissionais empregados, inclusive pelos
encaÍgos trabalhistas, preüdenciarios, fiscais e comerciais incidentes ou que veúam a incidir sobre o
objeto do presente contrato.
Parágrafo Unico: A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estúelecidos
nesta cláusula - Item 7.1, não transfere à CONTRATANTE a responsóilidade poÍ seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto deste contrato.
7.2.- A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem ücios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados-
7.3.- A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento exercido p
representante da CONTRATANTE, mencionado na cláusula nona - item 8.1
7.4.- A CONTRATADA se obriga a opeÍaÍ os equipamentos com pessoal especializôdo,
arcando com todas as despesas com manutenção dos equipamentos, combustível, salá,rios, encrygog
sociais, transporte, alimentação e estadia de seu pessoal, impostos e taxas incidentes sobre o objeto
deste contrato.
7(- A CONTRÂTADA se obriga a fomecer todos os equipamentos de ao
necessá,rios à perÊeita execução da obr4 bem como, adotar procedimento de segurança que
integridade fisica dos seus empregados, rcponsabilizandose por eventual acidente que os mesmos
veúam a sofrer durante a execução da obr4 objeto desta conúatação.
7.6.- A CONTRATADA se obriga a executar a obra dentro do prazo estabelecido na
cláusula segunda, item 2.2, deste instrumento.
7.7.- A CONTRATADA se obrig4 no termino da obr4 a liryeza total da á,rea para o
recebimento proüsorio da obra-

7.8.- A CONTRATADA será representada, durante a execução do contrato, pelo
na qualidade de seu pÍeposto,

especialmente designado para esse fim, aceito pela CONTRATANTE.

CLÁtrsuLA vrrr - nÂ

8.1.- A execução do contÍato será acompanhada e frscalizada pelo repÍesentante da
CONTRATANTE, especialmente designado pra este fim, sendo o Senhor
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8.2.- Os recursos financeiros para o alendimento do objeto do presente contrato, são
provenientes, do Orçamento Vigenle, estando alocados na dotaÉo Ficha n" 334.

CtÁrNIrI.A rx - nAs P

9.1.- No caso da inadimplência parcial ou total do presente contÍato, a CONTRATADA
sem prguízo das penalidades estabelecidas na Lei Federal n' 8ó66/93, estará sujeita as seguintes
multas:
a) 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer de suas

cláusulas;
b) 0, I % (um decimo por cento) do valor do conúato re{ustado, por dia de ataso na entega da obra ou

término das etapas previstas no cronogfarna-fisico.
9.2.- A CONTRATADA poderá aceitar, a seu critério, as justificativas apresentadas para

eximir a CONTRATADA das penalidades prwista neste insfumento.
9.3.- As penalidades acima referidas, não impedem que a CONTRATANTE rescinda

unilateralmente o contrato ou aplique outrâs sanções previstas na ki n" 8.666, de juúo de 1993.

CLÁusIlt.Ax-pocAsoD iO

10.1.- A inexecução total ou parcial do contralo enseja a sua rescisão, com as

conseqúências preüstas neste contÍato e aquelas constantes da Lei n' 8.666, de 2l de junho de 1993

10.2.- O presente conüato poderá ser rescindido no caso de se verificar alguma

hipóteses preüstas no artigo 78, da Lei n' 8.6óó193, observado o disposto no artigo 79 da mencionada

Lei.

L

12.1.-
término
12.2.-

fl ÁIrsrrr.A xr -

A obra será recebida provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, após o

O Termo de Recóimento Proüsorio será lawado pelo responsável

seu

CONTRATANTE designado para acompaúamento da obra-

12.3.- Após o recebimento, a CONTRATANTE, atraves do seu representante, verificará se

a obra esú em perfeita conformidade com o projeto apresentado.

12.4.- O Termo de Recebimento Definitivo será lawado pelo responsável da

CONTRATANTE, no pr:rzo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento provisório ou da

notificação da CONTRATANTE pela CONTRATADd informando que promoveu os reparos por ele

solicitados, em ürtude de desconformidade da obra com projeto original.

CllitrsulÁ xr - nA vrNcllr

t3.1.- O presente instrumento esta integrahnente únculado ao Conúte n'053/2009, bem

como a proposta de preços da CONTRATADA.

CLÁrIsUr.a xrrr-pA íüEt

14.1.- o presente contrato é regulado expressamente pela Lei n' 8.666, de 21 de juúo de

1993, além das dsÍnai5 disposi@es legais pertinentes, aplicáveis, inclusive, aos

>'
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CI.ÁIr$tr.a xrv-

Para os efeitos de direito, aaibui-se ao presente c.ontrato o valor de R$

CLiu$ [ .Â xv - rxl r'oRo D iO

16.1.- As partes elegem o foro da Comarca de lguape, com renúncia de qualquer outro, por

mais priülegiado que seja para dirimir quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas deste

contÍato.

E, por estarem de acordo, subscrevem o preseÍlte contrato em 03 (três) vlas, na

presorça das d âs testemunhas abaixo nomeadas, para o fim de produzir todos os efeitos legais.

Ilha Comprida, de de 2.ü)9.

DÉCIo JoSÉ VENTURA
Prefeito Municipal

Contratada

TES'IEMUNHAS:
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