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PREFEITURI\ MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
(DEPARTAMENTO DE COMPRAS)

AVISO DE LI(l ITACAO
IIDITAL OO2/2007

Objeto: panurssÃo REMUNERADA DE uso DE BEM
púsurco MI-tNtctPAt, A PARTlctlLAR. TlPo
MAIOR OFERTA. DE ÀCORDO CONI AS

coruolÇÕps coNsrANTEs Do EDITAL.

Entrega/Abertura de EnveloPes:

Editâl e Informações:

dia 06/1 1i 2007 às 09:f0 horas

O Edital poderá ser retirado junto à Prefeitura Municipal

de llha Comprida, Avenida Beira Mar' n' I 1.000 -

Boqueirão Norte - Balneário Meu Recanto - llha

Comprida, Estado de São Paulo - CEP II 925-000

Informações - Fax (013) 3842 11.41 - Fone (013) 3842-

7000 - Ramal 212 no horário comercial.

Ilha Comprida, 05 de Outubro de 2.007.

.,/u/&
ÂN IO MÁRCIO RAGNI DE CASTRO LEITE

Prefeito MuniciPal

6róíi(o Sóó losá - Êonê (l31 38r2_2oaó
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ED|TAL ou t-lctr.tçÃo N" oo2l2007

Edital de Licitação para Permissão dc Uso dc Próprios Municipais- do tipo nlaior ofcrta. a Pcssoas

Fisicas. atmvés tlc Tcrnro dc Permissão dc Uso Oncrosa.

O MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA. ATTAVóS dA COMiSSâO dC

Licit1Éo. doxignada pcla Portaria 065/2007, c de acordo com a Lci Fedcral n" .\.666 de 21106193 a

s,r* oitc-çõcsi.""cbira as propostas refctcntes ao Edital dc Licitação do tipo rnaior oforta. para uso

dc bcns municipais. atravcs de Temlo dc Pemlissão dc Uso Oncrosa, no dia (X de Novembro de

2ü)7, às 10:00 horas- n^1 Avenida Beira Mar. n" 11.000. na sala da Asscssoria c Procuradoria

Jurídica, nrcdiante as condiçõcs a scguir dcscritas.

I - DO OBJETO

ll São objctos de Pcrmissão de Uso os Proprios Municipais abaixo relacionados;

II . PREÇO MINIMO

1.2 os licitarúcs intcrcssados dcverão visitar previamcntc os imóvcis prctendidos,

fic.rndo cicntes de sua situa@o fática, não tendo assim qua.lquer direito a reclamar quanto ao cstado

dc consena6o. ligaçõcs ciótricas. hidraulicas, bem como quanto à condiçõcs urbanistica-s do

imóvcl.

2.1 O preço mínimo a ser oferccido pclo pagamcnto mcnsal scni atnbuido a cada

imóvcl, conformc a ordcm de idcntificação e dcscnção do itcm I, dcvidamcntc cxprcsso cnt rcais'

2,2oreajustedoslaloresscáarrual,acontardndatadaassinafuradoTemrodc
pcrmissão de uso, cãrrigindo_sc semprc pcla varia$o do IGp-FGV, fomecido pelo Governo

Fcderal.

2.3Erncasodcextinçãoortnãoapurâçãodoindiccprcvistonoitcmz-z.scniindicado
ouro substitutivo, a critêrio oxclusivo do Município

2.4 o pagamento do valor da pcrmissão dc nso seÍii devido a partir d.r data dc assinatura

do Tcrmo de Pcrmissão de Uso, independentemcntc do inicio da atividadc'

III - ATIYIDADES PERMITIDAS

3.1 As atividadcs permitidas para exploração nos iuróvcis objeto do prcscntc cdital sâo

Á

t.01 (bo\) klcrlizildos no itrÍigo Poío da Balsa, à scr ulilizâdo Pnrr
cscritório tlc a ncia tlc turismo.
Írlor mcnsiú minüro: R$ 100.00

2. 01
inst{l

(bor) lmalizarto no ântigo Poúo dâ Balsa, a ser utilizado Plra
(lc brr c lirnch0nctc.

Vulor rucns:tl lninimo: R$ 100.(x)

Gráli.o 5óo.lo.á - Fôn6 (13)38rt2_?o..6
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as cspecificadas na clíusula primcira.

3.2 Após a assinatura do Tcrmo dc Pemrissão de Uso, somentc scÉ pcmlitida a

altcra$o do ramo dc arividadc mcdiante autoriza@o da Pcrmitente .

rv - Do r.lso

4.4 É vedado o uso dos imóveis para fins de vciculação dc publicidadc alhcia à

atividadc para a qual foi pcrmitido o seu uso.

4.5 A partir da assinalura do temro dc pcrmissão dc uso. a responsrbilidadc pela possc

do imóvcl c exclusivamcnte do pcrmissioúrio. não sendo accita qualqucr reclamação postcrior.

v - HABTLTTAÇÃO S PROTOSTA

5. I Poderão partrcipar da Concorrôncia pcssoas fisicas.

5.2 As propostas scrão cntregues cm um cnvclopc lacrado, endcrcgedo à Comissão dc

LicitaÉo, no qual dcvcrá constaÍ o nomc do proponente, proposta" e o númcro do Editr.l a que se

refcrcm.

5.3 No cnvelopc dever:i contcr:

a) idcntifrcação em formulá,rio proprio quc acompanha o prosentc Edital (Ancxo I).

com dcclaração cxprcssa do proponentc, submctendo-sc as condiçõcs destc Edital, c;

b) os documcntos a scguir discrÍninados:

b. l) cópia da Carteira dc Idcntidads;

b.2) côpia do comprovante de Inscri@o no Cada-stro lndividual dc Contribuintes
(CIC) do Ministório da Fazenda:

b.3) comprovantc dc residôncia:

b.4) atcstado dc antccedontes criminais

-5.3.1 Os documcntos anteriomrcnte cspecificados. quando não originais. dcvcrão csLer

autonticados cm Cartório.

Gíáía.c SÁô lotó - Foâà lt3) 38r2-2oaó

4.1 O uso preeirio dos imóvsis licitâdos scni rcalizado cxclusivamcntc pclos venccdorcs

da prescntc licihÇão.

4.2 Toda e qualquer obra quc se fizer neccssíLria para rcalização da atiüdade. devcni ter

scu projeto submetido à aprovação pela Permitente.

4.3 E vcdado o uso dos imóvcis para rcaliza$o de atividade politico-partidriria'
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5.4 O cnvclopc, dcveÉ contcr o formulário da proposta- dcüdamcnte precnchido cm lctra de

florma lcgivcl, ou digitado, sern emendas, rasuras ou entrslinhas, ondc constaá:

a) a indica@o do imóvel pretendido- com o scu número correspondcntc- confome
consta do itcm primciro (subitcm l.l);

b) a indicação do valor ofcrecido mensalmcnte exprcsso cm Reais;

c) a indica$o do tipo de atiüdadc que pretcndc realizar no imóvcl.

5.4.1 Cada participantc podeÉ aprcsentar propostâ paÍa obtcr a permissâo dc uso dc apenas um

inróvel.

\4 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E D^S
PROPOSTAS

6.1 No dia- hora c local cshbelccidos no inicio doste Edital, a Conrissâo dc Licitâçâo.

rcccberá os cnvclopcs e proccder:i a sua abernrra" na fomra do itcnr 7. [.

VII - I)A ABIiRTt]RA D0 ENVET,OPII

1.2 O Prcsidentc da Comissão dcsignaá data c locrl para proclamar o rcsultado da tàsc

dc habilitação. mbricando os licitantcs e a Conrissão o cnvclopc,

VIII _ DO.II]I,GAMENTO DA PROPOSTA

8.1 Ojulgamento da proposta scni realizado pcla Comissão c o rcsultndo scrá afixado no

paincl cxistcntc no átrio da Municipalidade:

8.2 O rcsultado final. seÉ homologado pelo Prcfcito c dado publicidade na forma da lci.

8.3 Não serão considcradas proposta-s cujo vllor ol'crccido scja irrfcrior ao coustírntc no

itcm primciro, subitcm I .l:

8.4 A Comissão eliminaÍ:i as propostas que conflitarcm com o prcscntc Edital.

IX. DOS CRITÉRIOS DE JTJLCAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

9.1 A classificaçâo das propostas soÍá fcita dc forma dccrcsccnte. Em caso dc cmpate'

procedcr-sc-á ao sortcio público para escolha da proposta venccdorÀ cm data a scr dcsignada pcla

Comissão Julgadora.

GrúIi.. Sáo rorá - fon. Í13)3a42-2o,ró

7.1 Abcrto o cnvelopc no local. dia c honí,rio prcvistos. os documcntos serão

aprcscntados para mbrica a todos os proponcntes c rnembros da Comissão Julgadora, não irnplicando

a mbrica aposLr. onr rcconhccimcnto da valid.rdc dc seu contcirdo. lnas tão somcnto dc sua cxistôncia

matcrial. O julgamcnto da habilitado dar-sc-á pclo atcndimcnto da docrrmcntaSo prcvisto ncstc

edital.
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9.2 Sera considcrada vencedora a proposta de maior ofcrta.

X - DOS RECURSOS

l0.l Os licitantcs poderão interpor rccurso. no prazo dc 5 (cinco) dias úteis. a contar da
intimação do ato ou da larratura da ata- nos casos de:

a) julgamcnto dns propostâs:

b) anula$o ou rcvogação da licitação:

to.2 Os rccursos previstos no itcm 10. I produárão efcitos suspensivos

10.3 Intcrposto rccurso, seú comunicado aos dcmais licitantes que podcrão impugnáJo
no prazo dc 5 (cinco) dias útcis.

10.4 O rccurso devcrá scr apresentado na sala da r\sscssoria c Procumdoria Juridiçr.
situada à Avenida Bcira Mar. n" I 1.000 - Balnciirio Mcu Rccanto. ncstc Municipio dc Ilha
Compnda- Estado dc São Paulo, a qual podera rcconsiderar a dccisâo. no pÍ:tzo de 5 (cinco) dias

irtcis, ou. ncsse mesmo prazo. cncamiúá-lo ao Gabinetc do Scnhor Prcfcito. devidamentc infomrado.
Nestc c.lso. a dccisão dcvcni scr profcrida dentro do prazo dc 5 (cinco ) dias útcis. conlados do
rcccbimcnto do rccurso. sob pcna dc rcsponsabilidadc.

10.5 Os rccursos devcm observar os seguintes requisitos:

a) screm digitados e devidamentc fundamentados;

b) scrcm assinados por rcprcsentantc legal da recorrcntc ou por procurador dcvidamcnte habilitado no
proccsso.

10.6 A dccisão cm grau dc rccurso scá dcfinitila c dcla dar-se-á conhccimcnto por
cscrito aos intsrcssados

10.7 Na contagcm dos prazos cstabclecidos ncstc Edital. cxcluir-sc-á o dia do início c

inciuir-sc-á o do vcncirncnto. Só sc iniciam c vcnccm os prazos rcfcridos cm dia dc cxpcdiente r.ra

Prel'citura MLrnicipal de IIha Conrprida- confomrc disposto no art. i I0 da Lci 8.(ró6193 c altcraçõcs.

XI . DA ASSINATI.IRA DO TERMO DE PERMISSÃO DE IIS0

I | .l Os classificados dcverâo assinar o Tcrmo dc Pcrnrissão de Uso. na fomra da nrinuta
constantc no Ancxo lV. na Asscssoria c Procumdoria Juridica N4unicipal. no prazo rrráxiruo dc l(t
(dcz) dias" contados da data dc reccbinrcnto da notificação. sob pcrra de pcrdcrenr a prcÍbrência c
scrcm convocados os licitantcs rcmanescentcs, conformo ordcm dc classificação" na lorma do Aú. 64

<Lr Lei n" t|.666/93 c altcràçõcs.

ll.2 O Tcrmo dc Pcrmissão dc Uso teni prazo de 0-5 (cinco) anos. a contar da data da
assinatura, podendo scr prorrogado por iguais e succssivos pcriodos, dcsdc quc não haja dcnúncia das

partcs.

Cróli.o Sáo Jú4. Fo^. 03) 38.12-2046
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XII - PENALIDADES

I2.l A recusa ou desistôncia dc firntar o con.lpctentc Tcnro dc Pcmlissão dc Uso- no

prazo prcvisto no itom antcrior. implicar'á na aplica$o dc nrulta no lalor minimo atribuido ao imóvcl

XIII - INFORMAÇÕES
l3.l- O Edital e scus anexos serão disponibilizados na sala da Asscssoria c

Procuradoria Juridica. scm ôuus.

t3 2 Inforn.raçôcs pelo tclcfonc (Oxx I 3)3842.7fi)0

Ilha Conrprida (SP), 05 de Outrrbro de 2007.
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ANEXO II

Declaro. sob as pcnas da Lci- para fins da Concorrência Publica n" /07 -. para

uso dc árcas rnunicipais atravós de Tcrmo dc Pcrmissão de Uso. que cstou cicnte c submeto-mc a-s condiçõcs
do Edital n:gulador, da minuta do termo dc pcrmissão. suas condiçõcs e dcmais ancxos- confirmando como
vcrdadciras todas as informações constantcs na presentc pÍoposta s quc, se vcnccdor. assinarci o Termo dc

Pcrmissão dc Uso. cumprindo as exigôncias da prcscnte Licitação. Declaro ainda- quc visitci previamcnte os

imóveis. estando cicntc de sua situação fâtica ru forma do item 1.2 do Edital, nada tcndo a reclaÍnar

futuramcntc.

tlha Comprida (SP). _de de 2007

ASSINATURA

cí6íi.. Sâo Jorá - Fên. (r3) 3412-?oi6

DECI,ARACÂO
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ANEXO IV

PROPOSTÂ-PRE('O

coNconRÊNcra N'

conrssÃo.luLCADORA »n Ltctr,qÇÃo on, peRrttssÕes DE tJSo

Prczados Scnhorcs

tntóvrr-
PRETENDIDO
(nrirncro rcl Itcm l.l
do Edital)

ATIVIDADE PRETENDIDA
(ESPECIFICAR)

VAT,OR MENS,,TL
O}-ERECIDO

RS

llha Comprida (SP). _ dc dc 2007

ASSINATT-]RA

Gíúíico Sóo Jo.ó - fõn.: (13) 3Aa2-20aó

Tem o prcscnte a finalidado dc aprcscntar-lhcs proposta pam uso dc bcns

municipais atraves dc Tcrmo dc Pcmrissão dc Uso na scguirÍc fomra:

i

I

I

l
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ANF]XO V

LTVRO N'
FLS. :

REG, :

TERMO DE PERMTSSÃ0 DE USO

Aos _ dias do nrês dc do ano dc _- ncste Municipio dc Ilha Contprida,
Estâdo dc São Paulo. as partcs- dc um lado a PREFEITURA MUNÍCIPAL DE ILHA COMPRIDA. entidadc
pÍrblior inscrita no C.N.P.J.,4\4.F. sob o n" 64.037.87210001-07. cotn ssdc à Avcnida Bcira Mar. n" I 1.000. no

Balnoirio Mcu Recanto, ncstc ato represcntada por scu Prcfcito Municrpal, o Scnhor ANTONIO MARC'lO
RAGNI DE CASTRO LEITE, adiante dcnominada simplcsmente PERMITENTE, e, dc outÍo

adiantc dcnominado PERMISSIONARIO, celcbrou-sc o prcsentc Torro dc

Permissão de Uso, cm virtude de adjudicação na Conconência n" ...........- nos tcrmos da Lci no 8666 dc

21.06.93. c altcraçõcs. nos seguintes tcmros:

CLÁUSULA PPJMER.A: Constitui o objcto do prescntc Tonno dc Pormissão dc Uso

o próprio municipal identificado como Box no_, localizado no aúigo Porto da Balsa ncstc Municipio.

CLÁUSULA SEGUNDA: O imóvel objeto da Pcrmissão scrá utilizado pelo

PERMISSIONARIO

PARÁGRAFO ÚNICO: Somcntc podcá scr alterada ou acrosccntâd.1 a destina@o,

prevista ncsta cláusula, com autorização da PERMI'I-EN'IE

laclo.

Cl.At]StlLA TERCEIRA: Pclo uso d
PERMISSIONÁRIO rccolhcrá mcnsalmcntc. junto a os cofrcs públicos. rtc o quinto dia Írtil ao

o proprio rrurrrcrpal slrpríL ()

subseqirenlc ao vcncido. a impoÍáncia dc RS_ (- )

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Após a data timitc cstabclccida nosta cláusula" o
pagancnto dcveá ser efchrado com acrcscimo dc multa dc 109/o sobrc o valor do dcbito- maisjuros moratórios

dc l7n ao môs.

PARÁGRAIO SEGUNDO: O pagaulcrrto do valor da pcrnrissão dc uso scá dcvicloa
contar tla data dc a^ssinatura do Tcnno dc Pcrmissão dc Llso- indoporrdcntcmcntc do inicio da atividadc

CLÁUSULA QUARTA: O pÍoço a.iustido c constÍrntc na Cláusula Tcrccira dcstc

Tcrmo scni rorjustado anualmcntc dc acordo conr a variação do IGP -FCV. lomccido pclo Govcrno Fcderal

PARÁCRAFO PRIMEIRO: Enr qrso dc cxtin$o ou não apuraç.io do indicc prcvrsto

ncsta cláustrla- scrá indicado outro substitutivo à critcrio cxclusiro d.r PERMITENTE.

CLÁUSULA OUINTA: O pr.:zo da pcnnissão dc uso scrií dc 05 (cinco) anos- a

contar da data da assinatura do prescntc tcrmo- pcrmitida sua prorrogação por iguais c succssivos pcriodos,

Gráli.o Sóo rorá . Fonã ll3) 38,12-2otó
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desdc quc não haja denúncia das partcs.

pAnÁCn q.nO PRIMEIRO: A PERMITENTE podcÉ revogar a prcscntc pcnrrissio

de Uso, mcdiante aviso a scr fomccido ao PERMISSIONÁRIO, co* antcccdôncia míninu dc 60 dias. sendo
dcvido o valor constantc da Cláusula Terceira até a data do cancelamento do Termo dc Pcrmissão dc Uso.

PARAGRÂFO SEGl,t,lDO: No caso dc revogação por descumprimcnto dc qunisqucr
clâusulas dcstc Tcrmo, não serii concedido o pmzo dc qnc trata o pariigraFo antcrior. dcvcudo a dcsocrrpcçio
scr imcdiaLl.

CLAUSULA SEXTA: A prcscntc Pcrmissâo dc Uso a titulo precário. nâo gcra ao
PERMISSIONÁRIO dircito sújctirro a sua continuidade, cabendo ao MLINICÍPIO, em qualqucr tcmpo c a
qualqucr titulo. respcitada a Cláusula arterior, revogá-I4 scm dircito a indcnização dc qualqucr cspócic.

. CLÁUSULA SETIMA O uso do imóvcl licitado scú rcalizado cxclusivamcntc pclo
PERMISSIONARIO, fimndo vcdada a sua utilização, a qualquer tihrlo. por pcssoa fisica ou turídic.r difcrcnto.

CLÁUSULA OITAVA: Toda c qualqucr obra quc se fizer nccesúria para rcalizaçâo
da atividade. deveni teÍ scu proieto aprolado pcla PERMITENTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: ExtÚrta a Pcrmissâo, o PERMISSIONÁRIO desocupalr!
no prazo dc 30 (trinta) dias, o imóvel objcto desta Permissão dc Uso.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Findo o prazo cstabelccido ncsta cláusula- sem quo o
PERMISSIONARIO tenha providcnciado a dcsocupa@o do imóvel, a PERMITENTE sc reserva o direito
buscar as vias judiciais cabiveis parà buscar scu intento.

CLAUSULA DÉCIMA §LGUNDÂ: E pToibido ao PERMISSÍONÁRIO

a) ccdcr a qr.ralqucr titulo o irnóvel obycto dcsur Pcrmisç1o:
b) altcrar o ramo dc atividadc.
c) rea.lizar construção em qualqucr material, mcsmo quc apenas tclhciro, scm a próvia

c exprcssa autorizaÇão da PERMITENTE;
d) colocar letrciros. placas. anüncios lunrinosos ou quaisquer objctos fora do

alinhamento prcdial, scm autoria@o do MLINICIPIO.
c) rcalizar qualqucr propaganda clcitoral sobre o imóvel objcto da prcscntc Pcrmissão.

CLAUSULA DEeryA TERCEIRA: É da rcsponsabilidadc c constitui obrigaçio do
PERMISSIONARI O

a) o pagamento das tâxas dc água- luz. esgoto c quaisqrrcr outra-s ta\.3s +lc vcnham a
incidir sobrc o imóvcl:

b) o pagamcnto dc todas as obrigaçõcs fiscais. sociais c prcvidcnciária^s, não podcndo,

sob qualquer prctexto, efchlar rcpassc a qualqus órgão ntr.rnicipal.
c) manter o bcm imóvcl e cquipamcntcx cm bonr cstado dc conscrvaSo e higicne,

rcalizando sua limpcza diariamcntc. desobstruindo-o de objctos quc impcçam o liwo trânsito dos pcdestres;

d) devolver o imóvcl cm pcrfeitas condiçõos do uso. em caso dc cxtin@o ou

ftri6 SÀô.rorá - Fon.: (l31 38,a2_20.ó
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rcvogação da Permissão;

público:

contrâto:

c) cpcrar com rcgulandadc, dcntro do hoçirio cstabelccido para atcndimcnto ao

fl zelar pela limpez;r, ügilância" consenação e manutcnÉo do bcnt imóvcl dcste

CLÁUSULA DÉC]MA UARTA A PERMTTENTE rcscr\1a-sc o dircito dc cxcrccr
alltpla c completa fiscaliza$o no que conccme ao objeto deste Tcnrro dc Pcmrisçio dc Uso. a fim de vcriÍiôar
o cunrprimcnto das condições cstabelecidas. O Pcrmissionário obriga-sc a propiciar todas as facilidadcs e
fomcccr todos os documcntos necessários ao plcno exercicio dcstc direito.

PARAGRAFO UNICO: O Municipio cxecutará fisorlização atravcs Do Sctor de
Rcndas f)ivcrsa-s

ÇLN§ULÂ DÉC]MA UINTA A pratica de qualqucr inftação preüsta nas
cláusulas antcriorcs a-ssim como a àlta de pagamento do prcço dcr.ido, por prazo supcnor a novcnta (90) dias,
implimra na rcvogagio do prcscntc Tcnro do Pcmrissão dc Uso. c irlcdiata desocupação do imóvcl, scndo o
pagamcnto do valor da permissio dcvido atc a data dc assinatura do Tormo dc Rcvogaqio.

CLÀUSULA DÉCIMA §EXTA: O PERMISSIONÁRIO fica dirctamcntc vinculado
aos órgãos municipais, em tudo quc disser rxpeito ao uso do imóvcl objeto de pcrmis,são quc sc inclua na
csfera dc suas conrpetôncics.

PARÁGRAFO ÚtttcO: O dcscumprimento de quaisqucr das obrigaçõcs ou
requisitos cxigidos pclos órgãos municipais determinani a revogação da Permissão dc Uso.

CLÁUSULA DÉCMA SÉ-nuR: o pERMtSSIoNÀRto dcvcrí no pÍazo
(tnnta) dias a contar da data da assinâtura do Termo dc Pcrmissão de Uso. no excrcicio das ativ
rcalizada-s no local pcrmitido. cadastrar junto ao Municipio. toda-s as pessoas quc descnvolvcrão atividâdcs no
mcsmo local.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: A partir da assinatura dcsÍc Tcnno. a
rcsponsabilidadc pcla posse do ülóvcl c cxclusivamentc do PERMISSIONARIO, não scndo accita qualqucr
reclamação postcrior.

Do quc, para constar c . cclcbrou-sc o prcsontc
TERMO DE PERMISSÃO DE USO. O o confomrc c assinado

AN]'O o RC
Prefeito Municipal

PERMTTEN'TE

PERN ISSIONÁRIO (A)

TESTEM UN HAS:
I.-

I t.-

tlc 0

s

GÍáúi.. 56o JBi . Fon. ll3) 36!2_20'6

@,,ffithrr* úE^r*,fr"l * q/Á* .Ço-ry'rrJo

RACNI



s@r*/*r,r* O%,rr*V*/ /" dtt* ty'u«.1,r»o.n

Procurodorio Jurídico

PORTARIÀ N" 065,
DE OI DE SETT,MBRO DE,2OO7.

NOMBIA COMISSAO JULGADORÂ DE
lrcrtlçÃo, n oÁ otrrRAs
PROVIDENCÍAS.

ANToNto mÁncto RAGNT DE cASTRo LBlrE, Prefeito Municipal
tle llha Comprida, no uso das atlibuições que lhe são conferidas pela Lei Orgârrica, resolve
baixar a seguinte

^RT. 
t'.- Fica nomeada a Comissão Julgadora de Licitação. â ser composta pelos

seguintes elementos: Presidente o Senhor MENEVALDO C^ET'ANO
GATTO, e membros os Senhores ÀDILSON RlB.{.S e ALEXSSANDRA
CAS'IANDINI DA SILVA MACBDO, todos peltencentes ao Quaclro de

Funcionátios da Adrninish'ação Pública, para analisarem e julgarem as

propostas apresentadas no Edital de Licitação n'002/2007". a serem abcrtas
no dia 25 de Outubro de 2007, às 10:00 horas, no Gabinete do Senhor
Prefeito Municipal de Ilha Comprida, sito na Av. Beira Mar, no I 1.00

Balncii,r'io Meu Recanto, neste Municipio de Ilha Comprida. Estado dc
Paulo. referente à Permissão Remunerada de Uso de Bem PÍrblico Munic
a Particular, tipo menor oferta, de acordo com as condições constantes

eclital.

,\ t{1'. 2".- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogaclas as

disposições em confi ário.

GABINIi'I'E DO SENHOR PREFBITO MtrNlClP^1, DE ILHÂ CONIPRIDA' cm 01

de Setembro <le 2O07.

0

Sã

0nü(,
AN

C.^- e
TO MARCIO RAGNI DE C

Prefeito Municipal
ASTRO LEI'I'E

A

)

G.dfi.o Sóô losá - Éonã (13) 3Aa2-204ó

PORTÂRIÂ:
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