
A PR1,;FEITURA MUNrclpAr, t)t) ,llA {roMpRIt}Â, cnlidade pubricê inscnrâ no
C N P J A'í.F sob o no 64 037 ll7zltíinvil7 srm sede na Âvcni(h Brira tr{m. n" I I ixlo Balnário Meu
Rccânk), nçslc N[uniciPio dc llha Cotnpnrla, l.)sta&) dc Sâo Paulo, torna pútriico, pu. *ni""i1n"nto do.
intenrrsadrx, quc Êrra n:rlizar a lir:ilação rur rnrxlllirla<lo 'CONvlTF,", rb iip,r Maror preço_ olrjetivando a

Snmtçao de Enrprcsa para §xccrrçãó dos Sürvrços dç Rci'çrrlrÍr tla l.]scola l,luniciial rlo bnsino
Frrrxlamental Mrxrte Cado, lncalizarh no Balnrxúio Monte Carlo- nr:sÍc Mrrniciyrio rk: IIha eornpri6a. E-stado
de Sào l'arrlo O Ír*:§blmr)nto e al»«ura r*n snvclrpux rlo I {abrlrtaçtr c Proposta dc prcços dJr-sc-á no ciia27 de Jullro dc 2()09, 'ts lom h.rcrs, na .§ala rkr '§r:Írr,l.: C.lnpras a. p."r"it,,"u irauni"irra a" 1t"
991?"e, no enderço acima e as in ftrrnraçi1cs scrào pn-stirdas gxlo lonc (ü\ f t3) 3x4).i9tXt e íaxiOxxl3) 3t42 I l4l, rrrc horárrirx das 09:00 às 12 tX) c das l4;fi) àr I7.(X) hrrras de sogun6a a.scxta fcira
atu (,2 dias ulcrs ânrcÍiorcs 4 rç4irzaçào do ccíamc lrcrtatono.

Â prescnlc lir:itr4âo sr:rá rcgirla g:la l,ei N" Il 666, çle )-l rlc jrrnho dc 1993 cnm suas alteraçõespostcriores, e ao estabclec,do nestc Fiirâl

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SE-TOR DE COMPRAS

FRI.,t'El'It/RA ItrNICIPÂl, l)r, ILHA COMPRif)A
(I}E,PARTAMENTO DE COMPRAS)

,,\vl DE t-t(l Íl AÇAt)
coNvt'r'E N',042/2{X}9

, - l|(f (JaiJl, 
a ti

at - l)lA ri H(-lkA

J,r - HAriil,Í r'AÇÂO JijRir)ícA

o objeto da presorte l,raçao é a cxccuçào clos §crvrços de Rcfn ru da llscola Munr",pa.l deEnsino Fundamentâl MoÍúe Cado lraliz:da rm Balneário Montr: C;rlo **tc u,riicipio ae tür.r
Comprida, Flstado dc Srüo l'aulo, rJc coní'ornrirJatjc çom as Plant*s c planrlhas Orça."niano. p"na
integrante do presente Edital.

os scrvrços deverào scr cxccurados c,n ngoíôsÍr obsorvâncra aos pÍo,c,trx, às Normas cespecificaçôes kicnicac fomecid:Ls c r:m crrnfrrmidadr: rrinr as rrrndições d. Frlil:rl ,, ,t i'prÇoi, vrncrdora

P.o'- Fls

prcsa rndrvrdual:
hseqüentc. dcvidarncnto rcg is r:rd .em§e tralârdo
icdades pnr açôc§, àcompÂn ata âÍqu

tf A LEI

FEDERA .6 íE
AÇOALTE

_ (). eÍlvelopes DocuMF,N.r A(-Ão c pnotcls |A dcvcràr scr cnrÍcgucs no nspâÍamenro
compras na Av Beira Mar, n" l r ff)0. nestc Município ele Irha cnrnpri«ra. 

"ui;." 
o?.lo niror-ã., aiu zz

<ie julho dc 2(X)9, rnigando-sc a abcrrura rJrx covclopçs íXX_t{rM Fli\ l.AÇ,fO, 
"o 

."r.á ã,"i to""i. u,[0 (X) horas

ür:llÂültl.1]a(áo
l'ara trabi iitaçâo os q)nÇorrurtcs dcvcráo apÍ.}.cntâr os documcntos a scgurr reracionâdos, em
' n4rrodulárl autorticâda rm puhliclç&r da inrprensa oficial, dentm de urã envelqr f*ú; 

"
tx ipinal
iacrado

J.l.l - Regr$ro comeÍctal, no câso dc cm
3.t.2 - Ato c<mstíutivo e altcração srr

de socicdadcs comorctârs, c, no caso dr: srrc
Assemhléia da riltima eleiçâo da diretoria;

3.2 . REGULARIDADE i'ISCA L:
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3.3.1 - Declaração de que assume inteira e complcla responsabilidadc pcla pcrfcrta cxccuçâo fu
obra- e que tem pleno coúecimento do local, condiçôes de acesso, fomecimento dc nraleria! nrão de obra e
regime pluviométnco.

cvo\olp

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SE'IOR DE COMPRAS

3.2.1 - Prova de inscriç.iúo no Cadastro Nacional de Pessoas Juídicas (CNPJ)I
3.2.2 - Prova de regularidade para com as Fazendeq Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou

sede do licrtante, na forma da l-ri;
3.2.3 - Prova de regularidade à Seguri.lade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,

demonstrando situação regular no cumprimcnto dos encaÍgos sociats instituidos por lei.

3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.4 _ DISPOSIÇÔDS GERAIS

3.4.1 - Indicaçáo do responsávcl ou nxponúveis quc assinarâo o Termo de Contrato, com a
qualificação completa e c.!Ígo qus ocupa ou ocupam na empresar 6, se procurador o instrum€nto de
mandato;

3.4.2 - D€claração exprcssa de quc a emprosa accila todas as «rndiçfrs conüdas neste Fdital;

ryJ8Qre§_ra
As propostas deverão seÍ apÍosenta&s cÍn cnvel@€s fechadm e Iacrados.

4.1 - Da pÍoposta deveril,o constar com clareza c sem rasuÍa os sêguhtes elementos:

4.1.1 - Nome e qualificação complcta da cmprcsa propone,nle;
4.1.2 - CaÍri prqosta conteodo o custo total da obra, prazo para cxecuçãg e lalidade, de acordo

com o estâbelccido tu Editat;
4.1.3 ' Orçamcnto contondo rltantidadcs, pruçoo unitrlrios e tc{al de açordo com os quantitativos

constaúes da planilha elaborada pcla PR[il.l.ll l'URÂl

_ . 4.1.4 - No montalte pÍopoúto pela cmcorn»k: dcvr:rãrr çstar inoluí<krs todos os clstos ôÍrracionais
c administratrvtx de sfla alividadc c os trihutos quo cvcntualmentc sc façam dcvidos;

4.1.5 - Os çlcntcntos quo ft.rr nnrn ;r p&)Íxlstâ dcvcriio scr rlatad<x, rubricados e assinados sem
emendas, rasuras entrclinha-s ou rcssalvas;

4.1 .6 - Validadc da pÍ@ostâ: Atc í) (ss.sscnta) di&s

Y. DOS TRABALHOS IIA T ICITACÃo

5.1. No dia e hora dctcrminados a Comissãtr tle l.ieilaçâo iniciará os sqrs lrabalhr»
Presidente da comissâo declarar a atprtura e indicar o srvidor para clalxrzrr a :rÍa.

5'l.l - Nos cnvelopcs dc l)rrcurnootaçáo e pÍoíxlstâ scrâo colhidas assinatuÍas de todos os
prÍsentes, anttx da abcrtura dos mesmos:

5.1.2 - O PÍesidente iniciará a abcrtura rkx envclopes dr, n" 0l - I)oqlnrcntos c verilicará sc ltnam
curnpridrs as sxigêrrcias da l,ei c do Fdíal1

5. | .J . z\ {lornissão Julg;ui,ra ,qr«.,ciará na hora qu*lqucr impug.ação aprsscntada;
-5- | .,1 Â Cr»nissâo (l(:scllss ifi (::rÍá qrrlqrrcr participante quc nã() tenha preenchido os Í(]qurs

iugais quanto à [)ocumeÍlaçào , alo enl qúc o Pmsidt:nlt: lará crnrslar dâ Atâ c rjçvcrlvt'rá ao rcprt:senlan

do ao

lcpal da empresa paÍicipantc da licttação. o Envclolx n" 02

)
I

'é
I
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6.1 - A Comissão de Licitação julgará as propostas apresentadas que serão classificadas pelo valor obtido
atraves da aplicação dos preços unitirioo, as quantidades esúmadas na Planilba Orçamentária,
classificando-se em primeiro lugar a anprcsa cuja proposta for a dc menor valor total;
6.2 - A classificação das propostas será efeânda nâ oÍdem crescerte dos valoÍ€s apÍeseÍúado§;
ó.3 - Na hipotcse da ocorrência de empatc cntro duas ou mais propostas e apô obedecido o disposto no
paÉgrafo 2" do Ârtigo 3', da Lçi Fcdcral n" 8.666/93, o dcscmpate iece feito po. meio de sorteio, em dia e
hora previameúe comunicado aos habilitados;
ó.4 - Para efeito desta Liciraçâo o preço tcÍal cstirnado pch prefeitura é dc R$ B2.3}O,l1(oitcnta e dois mit
e trez€ntos e vinto reais e trezg centavos);
6.5 - 9aso a proponente primcira colocada, com o menoÍ prcço, seja dosclassificada, senár úamada a
segunda colocada e assim sucrssivamcntc;
6.6 - Serão desclassificadas as propostas quc:

ó.6.1 - Não obcdcçam às exigôncias do Edital ou da trgishçllo Aplioivel;
6.6.2 - Scjam omissÍ§, vagiui ou aprcscntem irregularidades capazes de prejudícar o julgamento,

. _ú6i - A Comissão Julgadora, aJÉs uuilisc c em parcccÍ firndamcntarlo, aprcscntrá- relatório ao
seúor Heito para homologaçilo or anulaçâo, conformc o caso;

6,6,4 ' Dn parcccr devidamçntc fundarncntado a Comissâo podeni desclassificar qualquer
concorÍonte ou propor ao senhor prefeito a anulaçfu da Licitaçâo;

6.ó.5 - Em câso de anulaçâo dâ l,icitÂsão os participanlr:s rccc.bcrão dc volta a documcntagão
apresemada mediaÍte ÍequerimcÍto.

vr t .!(ls RlrfltBsos ADMrssÍvErs

7.1 - Serão admitidos os rccuÍsos constanlos da Lci Fcdüal n' 8.66ó193, Ârtigo 109 c os prazos serão
contados conforme Artigo I l0 da mesrna Leíl
7^.2; lgratn oara impugnação dqsto tldital ó o constanto rto paágrafo l', do Artigo 41, da tÉi Federat n.
8.666/93;
7-3 - Eventuais impugnaçõcs dcverão scr prcpostas no prazo cstabc.lccido na tri Ircdcral n' g666/93 e suas
alteraçõôs posterioÍe§;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SE"TOR DE COMPRAS

5.1.5 - A firma não habilitad4 não teÍ:í seu Envelope n" 02 - Proposta aberto, sendo o mesmo
devolüdo ao seu repres€ntatrte;

5.f.6 - Fitdos os trabalhos a Comissão lavraé uma ata ccÍstaldo todos os dados necessários.
nomes dos participantes, representaÍlt€s, ocorrências e manifestações durante a reunião;

7.4 - As impug,a@s scrão julgadas pcta conri.qsão dc Licitação, com rccurso:lo scnhor prefeito
7.5. Em havcndo dcsistôncia cxpressa dc çalquer intcrposiçâo dc recursos dcvidamente consignada em
ata por paÍts das proponcntcs, podcrá a Municipalieladc, suspcndcr o prauo, proccdcndo com a
Homologação e Adjudicação dc imcdiafo à proponsntc dcclarada vcnccdora.

VIII - Ir()S PRTCO§ E RIAJUSTF§

L I - A exccução dcsta obra obcdcccrá o rcginrc de prcço global
8.2 - Os preços pernranecerão fixoo e irrcajust ivcis ylo prazn dc dozc meses dcterminação
contida rra lci 8.E80 & 27/t)5194, ou outro diplonu lcgal gue vicr succdê-la. Agos este os preços
poderão ser rcajustados polos íudices gr:rais FIPIi Tcrrapletragcm, pav irnentação e edificações
8.3 - Os recursos financeiros para alcnder o obicto dcstâ l-icitasâô, conslanr da Dotaç5o OrçamenLáLria - L

Píoces so n'

o,roÀe.lo3

Ficha n" l-50

I l-1



SE-IOR DE COMPRAS

IX.nAEATURA!/mNrQ

9.1 - As mediçõcs serâo elaboradas pela empresa CONTRÂTADÁ ao final de cada etapa, de acordo com o
a proposta apresentada e serão preüamente conferidas, revisadas e vistadas pela Divisâo Tecnica de
Engeúaria, ou Engenheiro designado para fiscalizaiao, fazerido We integraÍte da fatura.
9.2 - Os pagamentos das frürras conferidas pela Diüsão Tccnica de Engenhari4 sení reali"odo atê l0 (dez)
dias apôs a sua apresentação.

X. LXECUCÁO DOS SER\IC()S

10.1 - O prazo para execuçâo da obra seá de ate 60 (sessenta) dies corridos, a partir da emissão da Ordem
de Serviço pelo depaÍtameÍrto competente da Prefeitura.
10.2 - A Ordem de Serviço será fomecida pcla Prcfeitura a vencedora da licitaç.íio em até 05 (cinco) diag
após a assinatura do coÍtrato;
10.3 - A licitante vencedora devcrá iniciar a obra nos primeiros 15 (qúnze) dras apos a emissão da Ordem
de Serviço;

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

XLNA§.PENAUIIADE§

11.1 - Multas;
11.1.1 - Sem prejuízo das penalidades €stabelecidâs nr ki Federal n" 9.666t93, serâo estipuladas as

seguintes multas:
a) 5% (cinco por cemo) do valor & contrato reajustado, por desarendimento de çalqucr de suas cliiursulx;
b) 0'l% (um decimo por cento) do valor do contrato rcajusado, por dia de atraso na entrega. da obra ou no
término das Aapas previstas no cronograma-fisico.

xIl=nqcoNIBAIO

l2.l - Assinahra;
12.1.1 - A firma vencedora seá notificada para a assinatura do contrato no przrzo de até l0 (dez)

dias corridos, a contar do recebimento da notificação;

XIII - CONNICÚES DE RECE

13.1 - Apos a conclusão dos serviços, a obra será rccclida:
a) Proüsoriamente: pelo Engenheiro Fiscal, mediante tcrmo dc recebimeÍto provisório, assinado pela5
partes, até 15 (quinze) dias apos o termino da óra;
b) Definitivemente: pela Divisão Tecnica de Engenharia, mediante teÍmo definitivo, assinado pelas panes.
após decorrido o prazo de obscrvaçâo de 60 (sessenta) dias, rprc comprovc a adcquação do objeto aos
termos cotrtratuais.
13.2 - Durante o período dc óscrvação a contratada 6cará obrigadâ, a refazer a sua custâ, as substitu lçô€s c
reparações reclamadas em conseqüênoia de vicios de coostruçâo porventura exist€nt€s, até que sc lawe o
termo de recebimento definitivq scrnprc scm prcjuizo da rcsponsabi lidadc civil pcla sol c
obra, nem etico.profissional pela pcrfcita clrccr4ão do corrúato, denúo dos limitcs I

h,
que fica sujeita a empresa.

XIV- OBSERVACÔES TINAIS

.é
pela lei, a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SETOR DE COMPRAS

l4.l - Qualquer infonnação necesliria será prestada pelo Departamento de Compras, junto a Comissão de
Licitação até 24 (vinte e quúo) horas antes da abertura das propostas, no honirio de expedieÍte da
Prefeitura;
14.2 - Para esta Licitação é proibido consórcios ou qualquer tipo de agrupamento de finnas empreiteiras
constituídas para participar deste Convite;
14.3 - Antes da entrega da prqosta deveÍá a empÍesÍr que desejar concorrer, verificar se todos os
orçâmcntos e documentações estiio devidamente e assinados:
14.7 - Integram o presente Edital os seguintes

Anexo I) Minuta do Contrato;
AnexoII) PlanilhasOrçamenLiLrias;

Ilha Compri de Julho de 2ü)9.

DECI },ENTURA
Municipal

PÍgcassr nq

CVO oio

-i-



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SETOR DE COMPRAS

CONTRATON" T2.009.,{PJ

Pelo presente contrato, de um lado, a PRf,FEITURA MIINICIPAL DE ILHA
COMPRIDA, Entidade Pública, inscrita no C.N.P.J./IVí.F n" 64.037.872/0001-07, sediada na Av. Beira
Mar, n' 11.000, Balneánio Meu Recanto, neíe Mmicipio de Ilha Compnd4 Estado de São Paulo,
representada" neste ato, pelo Prefeito Municipal, o Senhor DÉCIO JOSÉ VENTURA, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a empÍesa

P.cccsso no Fls

inscrita no C.N.P.J./I\.{.F sob o no

sediada na
no Município de neste ato

representada por nacionalidade, estado civil, cargo que ocupa na empresa,
portador da Cédula de Identidade RG no CPF^4F nu

doravante denominada simplêsmenle CONTRATADA, tem entre si
justo e acoÍdado o seguinte:

fl.ÁIIsur.A r- D(| o

l.l.- Por este Instrumento de Contrato, a CONTRATADA foi juleada vencedora e se
obriga, a fomecer e instalar no local a ser indicado pela CONTRATANTE, as obras de Reforma da
Escola Municipal dc Ersino Furdamcntal Monte Carlo, localizadâ no Balnsário Monte Carlo, neste
Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, de conformidade com os d@umentos que integram o
Edital de Licitação - Convite no 04212009.
l-2.- Caberá a CONTRATADA o fomecimsnto de todos os mateÍiais, equipamentos e

mão-de-obra necessários à perfeita execução das obras e serviços elencados.

cl..Áusul.a It - nA FxR

2.1-- Os serviços serão executados pelo regime de empreitada por preço global, de acordo
com a proposta de pÍoços da CONTRÂTADA constante do Conüte n' 04212009.
2.2.- O prazo de execução dos serviços objeto deste conúato seÍá de até 6O (sessenta)
dras, contados da data de emissib da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE.

cr.ÁtÍslrl,A rrr - Do P

3.1.- Pela execuçiio d"< obras e serviços objeto deste contrato, a CONTRÂTANTE pagará
à CONTRATADA o proço glúal d€ RS _ (--) , conforme Proposta de Preçc da COIWÚI.-ADÀ

C',ÁUsII',Arv.nOP

4,1.- As medi$es serão apresentadas pela empresa CO TADA ao' final de cada
etapa, e serão prwiamente conferidas, reüsadâs e vistadas pela Diüsão T ca de Engeúaria ou

CVOÍt 0q

Engenheiro designado para a fiscalização

iFffiiio

t X

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

SE'TOR DE COMPRAS

4.2.- A planilha elaborada após a sua aceitação, será enüada ao Departamento de

Contabilidade Municipal, juntamente com a respectiva Nota Fiscal, para elaboração do empenho, para

posterior pagamento.

CL(IISUI.av-noRra

5.1.- O preço contratado permanecerá fixo e irreajustrível pelo prazo de 12 (doze) meses,

conforme determinação contida na Lei n' 8.880, de 27.05.1994, ou outro diploma legal que vier a
complementá-lq alterá-la ou suced&la Após esse prÍrzo, o mesmo poderá ser reajustado pela variação

dos indices Gerais de Tenaplenagem, Paümentação e Edificações da FIPE.

c&itNrr a vI - DO PR

6.1.- O pÍesente conúalo ügorará pelo prazo de ate 30 (trinta) dias, a contar da data de

emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE

cr.ÁtrslrlÂvil-D

7 .1.- A CONTRATADA assume integral responsabilidade por todo o equipamento e

material necessário à execução da obrq bem como pelos profissionais empregados, inch'sive pelos

encílÍgos trabalhistas, previdencirâ,rios, fiscais e comerciais incidentes ou que veúam a incidir sobre o

objeto do presente conúato.
p;;s."f; único: A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargm estabelecidos

nestalláusula - Item 7.1, não úansfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento,

nem poderá onerar o objeto deste contrato.
7.2.- A CONTRATADA é órigada a reparaÍ, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,

às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrdo em que se verificarem ücios, defeitos ou

rncorre@es resultantes da execução ou de materiais empregadoo'

7.3..ACONTRÂTADAéresponsávelpelcdanoscausadosdiretamenteà
CONTRATANTE ou a terceiros, dêcorrente de sua culpa ou dolo na execução deste contrato' nãc

excluindo ou reduzindo essa responsóilidade a fiscalzaçâo e rcornpanhamento exercido pelo

representante da CONTRATANTE, mencionado na clâlsula nona - item 8 l.
7.4.- A CONTRATADA se obriga a operar os equipamentos com pessoal especializado,

arcando com todâS as despesaS Com manutenção dos equipamentos, combustível, salá'rios, encargoS

sociais, transpoÍte, alimentação e estadra de seu pessoal, imposbs e to<as incidentes sobre o objetO

Procêsso n"

deste contrato.
7(- A CONTRATADA se obriga a fornecer todos os equipamentos de

quenecessários à perfeita execução da obrq bem coÍro, BdotaÍ procedimento de segurança

integridade fiiica dos seus enpregados, responsabilizando.se por eventual acidente

veúam a sofrer duÍânte a execuçiiro da obrâ' objeto destâ contratâção'

7.6.- A CONTRATADA se obriga a executar a obra dentro do prazo

a

que rnesmos

lecido na

para o
cláusula segunda, item 2.2, deste instrumento.

1.1.- A CONTRATADA se úrig4 no téÍmino da obr4 a limpeza otal da

recebimento provisório da obra
7.8,.ACoNTRÂTADAseráreprêsentad&duranteaexecuçãodocontrato'pel {na qualidade de seu tespecialmente designado para esse finr, aceito peIaCONTRATANTE

preposto,
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CLIII$rr.Avm-na

E.l.- A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo representante da

CONTRATANTE, especialmente designado para este fim. sendo o Senhor

8.2.- Os recursos financeiros para o atendimento do objeto do presente contralo, são

provenientes, da Secretaria de Planejamento, esando alocados na dotaçâo Fichâ n' 150

cr.ÁIlsUt.A tx - tr

9.1,- No caso da inartimplência parcial ou total do presente contrato, a CONTRATADA
sem prejúzo das penalidades estabelecidas na Lei Federal n' 8666/93, estaÍá sujeita as seguintes

multas:
a) 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer de suas

cláusulas;
b) 0,1% (um décimo por cento) do valor do contraÍo reajustado, por dia de atraso na entrega da obra ou

término das etapas preüstas no cronograma-fisico.
9.2.- A CONTRATADA poderá aceitar, a seu criterio, as justificativas apresentadas para

eximr a CONTRÂTADA das penalidades preüsta neste instrumento.

9.3.- As penalidades acima referidas, não impedem que a CONTRATANTE rescinda

unilateralmente o contrato ou aplique outÍas san@es preüstas na Iri n" 8.666, dejunho de 1993.

o.Árrsrrrax-pocA {O

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

conseqüências preüstas neste contrato e aquelas constaÍrtes daLei n'8.666, de 2l dejunho de 1993.

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

hipóteses preüstas no artigo 78, da Lei n" 8.666/93, observado o disposto no artrgo 79 da mencionada

Lei.
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12.1.- A obra será recebida provisoriamente no prâzo de 15 (quinze) dias, após o seu

término.
12.2.- o Termo de Recebimento Provisório será lavrado pelo responsável da

CONTRATANTE designado para acomparúamento da obra-

12.3.- Após o recebimento, a CONTRÁTANTE, alravés do seu representânte, verificará se

a obra está em perfeita conformidade com o projeto apresentado

12.4.- O Termo de Recebimento Definitivo será lawado pelo r
CONTRÂTANTE, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento p

ável da
ou da

notificação da CONTRÂTANTE pela CONTRÁTAI)A, informando que promoveu os por ele

solicitados, em ürtude de desconformidade da obÍa com pÍojáo oÍiginal.
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13.1.- O presente insüumento está integralmente vinculado ao Cooüte n" O42|2OO9, blm
como a proposta de pieços da CONTRATADA. I í
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SE'TOR DE COMPRAS
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I4.1.- O pÍesente contrato é regulado erQressamente pela Lei n" 8.666, de 2l de junho de

1993, além das demais disposiçôas legais pertinentes, aplicáveis, inclusive, aos casos omissos.

C'.ÁINUI A XTV. DO V

15.1.- Para os efeitos de direito, âlribui-se ao presente @ntraÍo o valor de R$

Cl./itrsur.a xv -rl(l roRo n ÃO

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

mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer qu€s6es judiciais ou extrajudiciais oriundas deste

contrato.

E, por estarem de acordo, súscrevem o presente contÍato em 03 (três) üas, na

presença das duas testemunhas abaixo nomeadas, paÍa o Íim de pÍduzir todos os efeitos legais.

Itha Comprida, de de 2.009.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
Prcfeito Municipal

Contratada

TESTEMUNHAS:

1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SE'TOR DE COMPRAS

À
EXPRESS EDIFICAÇÔES E PROJETOS LTDA.

Alameda Bermudas, no 630 - Baln. Monte Carlo
ILHA COMPRIDA"/SP - CEP: I 1925-000

Convite: n" A42D009
Ref.: ContÍatação de empresa para execução dos serviços de reforma da Escola

Municipal de Ensino Fundamental Monte Carlo, de conformidade com as plantas e planilhas

orçamentárias.

Pr-:cg:so n.

Datâ:
Aberturâ:

15 de Julho de 2009.
27 de Julho de 2009.

Declaro pârâ os devidos e nec§§ário§ íins, que n€§tâ dat& procedi com

a retirâda do Edital de Licitação coN\rITE N" 042l2üD, e seus âtrexos, junto ao

Depârtem€nto de Compras da Prefeiture Municipal de Ilha Comprida.

Por ser verdade, firmo o presente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SE-TOR DE COMPRAS

PROTOCOLO DE RETIRADA

A
CONSTRUTORA PLENA-R.ENE FERNANDES DE SOUZA
C N.P.J. : 06.249.837/0001-55
Alameda dos Lírios, n' 85 - Baln. Yemar
ILHA COMPRIDA,/SP - CEP: 11925-000

Convite: n" O42|2OO9

Ref.: Contratação de empresa para execuçâo dos serviços de reforma da Escola

Municipal de Ensino Fundamental Monte CâÍlo, de conformidade com as plantas e planilhas

orçamentárias.

Dâtâ:
Abertura:

15 de Julho de 2009.
27 de Julho de 2009.

Declaro pera os devidos e necessários Íins, que nesta data, procedi com

a retirada do Edital de Liciteção CON\IITE N' 042/2009' e §eu§ anexo§, junto ao

Depârtemento de Compras da Prefeiture Municipel de trha Comprida.

Por ser verdade, firmo o presente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SE'TOR DE COMPRAS

A
J.P. EDIFICAÇÕNS T COUÉNCIO DE MATf,RIAIS DE CONSTRUÇÁO LTDA.
C.N.P.J. : 10.940.350/0001-91
Avenida Copacaban4 n" 440 - Monte Carlo
ILHA COMPRIDA"/SP - CEP: 1 l92s-000

Convite: n'O42DO09
Ref.: Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da Escola

Municipal de Ensino Fundamental Monte Carlo, de conformidade com as plantas e planilhas

orçamentárias.

Datâ:
Abertura:

l5 de Julho de 2009.
27 de Julho de 2009.

Declaro para os devidos e necessários íins, que nestâ drtâ, procedi com

a retirada do Editsl de Licitação coNvITE N', 042l2fi», e seu§ anelo§, junto ao

Departâmento dc Compras da Prefeitura Municipal de llhe Comprida.

Por ser verdadc, firmo o presente.
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