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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SE-TOR DE COMPRAS

PREFEITT]RA MI,]MCIPAL DE ILHA COMPRIDA
(DEPÀRTAMENTO DE COMPRA9

AVI§O DE LICITACÃO
cotwlTE N" 032/2009

A PREFf,,ITt RA MUMCIPAL DE ILEA COMPRIDA, entidade pública, inscrita no
C.N.P.J./I\iÍ.F. sob o no 64.037.872/000147, com sede na Avenida Beira Mar, no I 1.000 -
Balneário Meu Recanto, neste MunicÍpio de Ilha Comprida, Estado de SÍI,o Paulo, toma público,
para coúecimento dos intercssados, que fará rcalizar a licitação na modalidade "CONVITE', do
tipo Menor Preço Global, paÍa contratação dc ernpresa especializada visando a realização de

hocesso Seletivo para provimento de cargos, respeitando o dispositivos constitucionais e nos
termos em que dispõe a Lei Fcderal n.' 8.666, de 2lde juúo de 1993, e suas atualizagões. O
recebimento e abertura dos envelopes de Habilitsçilo e PÍoposta de Preços dar-se-á no dia 17 de
junho de 2009, às 10:00 horas, na Sala do Setor de Compras da Prcfeitura Municipal de Ilha
Comprid4 no endereço acima e as informações serão prestadas pelo fone (0XXl3) 3E42.7O0O e

fax (0XXl3) 3V2.ll4l, nos hoúrios das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas de segunda a

sexta feirq até 02 dias útÊis antÊrioÍ€s à realização do certaÍne licitatório.
A pÍesent€ licitação seú Í€gida pela L€i )..J" 8.666, de 2l de junho de 1993 com suas alt€rações
posterioreg e ao estabelecido neste Edital.

I. DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitaçÉo, o planejünento e execução de serviços
de fomecimento de mateÍial e mão de obr4 visando a seleção públicr, através de hocesso Seletivo
para provimento dos cargos e números de vagas, mencionados no Anexo II, deste Edital nos
seguintes moldes:

xI-
xII-
xrII -
xrv -
xv-
resultados;
xvl-

Assessoramento na nomeação da Comissão do ConcuÍso e no seu Í€gulamento;
Elaboração do edital completo e resumido;
Publicação e divulgação do Edital nos Jomais de oirculação nacional;
Inscrição dos cendidatos, com fornecimento das Íichas e da mão{e-obra;
Digitação das inscrições e cadasbamento dos candidEtos;
Impressão das listas de candidatos inscritos, classificados por caÍgos;
Separação dos candidatos por sala de pÍova, em oÍdem de caÍgo e alfabética;
Impressão das listas de candidatos por sala de prova;
Impressáo de listas de presença por cargo e por sala de prova;
Impressão de folhas de respostas pÉ-imprtssas com a identiÍicação
csndidatos;
Elaboração e impressão das provas;
Aplicação das provas correção e digitação das notas;
Análise e pontuação dos títulos, quando for o caso;
ClassiÍicaçlo final dos candidatos, revisão das prov e assessoria jurídica;
Elaboraçllo das pastas do processo selaivo do para a devida homologação dos

Diwlgação da realização do evento "Prova Se

I.
II-
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IV-
V-
vI-
vII-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SE-TOR DE COMPRAS

xvII - Fornecimento de pessoal para a fscalização.

tr - DAS DISPOSICÕES PRELIMINARf,S

2.1,- A presente Licitação sení presidida pela Comissão a ser nomeada pelo Seúor
Prefeito Municipal, para esse fim.

2.2.- O licitantÊ deverá apresentar o envelope fechado, indevassável e opaco,
contendo a PÍoposta Comercial e de Documentação, até às 09:30 horas do dia 17 de Juúo de

2009, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de llha Comprida, sito à Avenida Beira Mar,
n' I1.000 - Balneário Meu Recanto, onde serão realizadas as reuniões,

23.- A cópia completa de$e Convite, poderá ser rstirsdE no local acima
mencionado, de Segunda à Sexta-feira, no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:fi) às 16:00
horas, onde poderão ser otúidas as informações.

2.4.- A presente licitaçâo é do tipo MENOR PREÇO da too de inscrição
diferenciadag a scr cobrada dos candidatoq nos tcÍrnos do inciso t, parágrafo 1", aÍigo 45 da lei
Federal no 8.666/93 e suas atualizações.

III - DOS ENVELOPE§ CÃo E PROPOST A)

3.1.- As lioitantes deverão entregêr a Dooumentação e a Proposta comercial,
conforme disposto na cláusula quarta deste edital, no dia e horário estabelecidog ern 02 (dois)
envelopcs, devidamente fochados e indevasúveis, no qual s€ identifique, extema e

Íespoctivamente:
Envelope n"Ol - Documentaçâo e Envelope no02 - Proposta oontendo extcmamente, o nome e/ou
razão social da proponen§ do seguinte modo: ,,.

a) Envelope 0l - "Documcnação" ib) Envclope 02 - *Proposta'. 
l

EIYYELOPE IiIO OI - ilTUMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICTPAL DE ILHA COMPRIDA
PROCESSO LICITATÓRIO: - CO}..IVITE N' 032/2009
NOME DA EMPRESA.........
OBJ
DATA:....J.....12009
HORÁRIO - EntÍ,ega dos envelopes: ...:...hs com a Abertura:...:...hs.
E}WELOPE N'OI - DOCUMENTAÇÃO

ENVELOPE NO 02 - PROPOSTA

PREFEITURA MLNICIPAL
PROCESSO LICITATÓRIO: LONYITE N" O32DOO9
NOME DA EMPRESA
OBJETO

1}.

Fls
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DATA:.....r...."12009
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
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HORÁ2O - gntrega dos envelopes: ...:...hs com a Abertura:...:...hs.
ENVELoPE N. OI - DoCUMENTAÇÂo

rv - DA D(rcuMrxracÃo r »A PRoPosrA

4.t.- Cada licitante devení apresentar no Envelope no 01 - Documentação, os
documentos abaixo relacionados, em uma via, no original ou em cópia autenticada e rubricada:

a).- Estatuto ou Contrato Social devidamente registrado, em s€ tratando de sociedades comercias,
e, no caso de sociedades poÍ ações, acompaúado de documento de eleição de seus

adminisradores (cópia autenticada).
b).- hova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas(CNPJ);
c).- Indicação do preposto da licitante nesta Licitaçâo, no caso de não estaÍ representada pelo
representante lega, com poderes para solucionar ou dirimir dúvidas de eventuais ocorrências no
certamo, com indicação do n" do RG e CPF e sua função na empÍesa, em papel timbrado da
empresa e assinada pelo representante legal;
d).- Declamção de que se sujeita a todas as cláusulas, normas e condigões do presente Edital e de
seus anexos, ao que dispõe da Lei Federal n" 8.666193 e suas alterações posteriores, à Lei
Orgânica deste Município, bern como o qualquer instrumento legal cujas normas incidam sobre a
presente Licitação;
e).- Certificado de Regularidade de Situação (CRS) para o FGTS, expedido pela Caixa Frconômica
Federal;
f).- Certidão Negativa de Débito (CND) para oom o [NSS; (comprovante original emitido
eletronicamente, via intemet validação sujeita a confirmação ou cópia autenticada);
g).- Declaração do prazo de validade da proposta nunca inferior à 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de entrÊga das pÍopostas

4.2.- O Envelope no02 contendo a Proposta propriamente dita deverá ser fechado,
indevasúvel, opaco, contendo extemamente nome do proponente, número do convite.
4.3.- A proposta deveú ser formulada em papel identificando a licitante, em
original, idioma nacional, contendo nome do signa&írio e sua função ou caÍgo na firm4
emenda ou rasuras.
4.4.- O licitante devení cotaÍ o preço em números inleiros, desprezando-se os centavos
e por extenso expÍesso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionriria.
Para efeito de classificação seÉ considerado vencedor o licitante que tiver oferecido MENOR
PREÇO das inscrições, por nível de escolaridade, para realização dos serviços objeto deste Edital,
oonforme descrição abaixo:

Valor das inscrições para:

Alfabetizado: RS
Primeiro Grau: RS
Segundo Grau: RS
Superior: R$

4,5.- Fica vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam
constar originalmente na Proposta Comercial.

r
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SETOR DE COMPRAS

4.6.- Na Proposta Comercial, deverá constar o prazo da mesma, que deverá ser de
no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do Convite.

V - DAS CONDICÔES GERAIS

5.1.- Para execução total dos serviços seÉ considerado o período da elaboragão de
todo o processo para a prestação da Prova de Seleção, até a sua homologação, inclusive eventuais
recuÍsos, iniciando os serviços imediatamente, após a assinatura do contrato.

5.2.- A participação nesta licitagão implica na aceitação plena e irrevogável das

normas constantes do presente Edital, resguardando o disposto no § 2" do artigo 41, da Lei Federal
8.666/93 e suas, alterações.

5.3.- A Prefeitura Municipal de Ilha Comprida fiac isenta de quaisquer pagamentos
à licitante vencedor4 a qual recebeni a titulo de despesag a cobrança da Taxa de Inscrição, que

seú cobrada diretamente dos candidatos.

5.4.- A Prefeitura se obriga a fomecer local para regisfo das inscrições, realizaçáo
das provas, material para aplicagão de provas práticas, quando exigidas.

VI - DA ABERTURA DOS ENVELOPES. DO

6.1,- A Comissão de Licitação procedeú a abemrra dos envelopes Proposta
Comercial, sendo os mesmos e as pÍopostâs ruf sa.las pela Comissão e pelos licitantes, ou pelos
repr€sentantes legais presenteq lavrando a competente ata circunstanciada dos trabalhos.

6.2.- Serão desclassificadas as propostas aprÊsentadas em desacordo com este

Edital, com bonões, rasuras, entreliúas, ressalvas ou omissões. Fica a juízo da Comissão de

Licitação, a classificação por inegularidade formal que não afete o conteúdo ou a idoneidade da
proPosta.

6.3.- Somente serão levadas em consideração, para julgamento, propostas
formuladas em conformidade com o estabelecimento no presente Edital.

6.4.- Satisfeitas todas as condições de habilitaÉo, a classificação sení efetuada na
ordem crescente de preços das propostas.

6.5.- Persistindo o empate, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em
ato público, para o qual todos os licitantes s€rão convocados.

6.6.- A Comisúo verifrcará os cálculos efetuados pelas licitantes e o valor utilizado
para efeito de classificação seÉ aquele excluído de eventuais erros de cálculos observados nas
propostas.

\.II - DAS PEN ADES

Pelo descumprimento total ou parcial do ajuste, oriundo da presenle licitação,

I

I

7.1.-
a Prefeitura podeni garantida a prévia defesa, aplicar ao adjudicado as seguintes sanções:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
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7.2,- A multa pelo descumprimento parcial do ajuste será de 10Yo (dez por cento)
sobre o valor total do contrato.

7.3.- A multa pela inexecugão total do ajuste será de 20% (vinte por cento) sobre o
valor do contrato, além de ser declarada inidônea para contratar com a Prefeitura.

7.4.- A Contratada estaná sujeita, ainda, as demais sanções previstas na legislação
aplicável à especie, especialmente as descritas na lei Federal n." 8.666/93 e suas alteragões.

7.5.- As penalidades independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras.

VIII - DO PRAZO E DAASSINATURÀ DO CONTRATO ADMIMSTRATTVO

8,1.- Para o prazo de contratação será oonsiderado o período da elaboração de todo
o processo para a prestação da Prova de Seleção, até a sua homologação, inclusive possíveis

recursos. Sendo o início dos servigos imediatamente após a assinatura do contrato.

IX - DAS INT'ORMACÔES COMPLEMENTARf,S

9.3.- Fica o Foro da Comaroa de Iguape, Estado de São Paulo, eleito para dirimir
quaisquer dúvidas decorrentes desta licitação ou do contrato que vier a ser firmado.

X - DOS ANEXOS

10.- Faz parte integrante deste Edital:
a).- Anexo I - Minuta de Contrato;
b).- Anexo II - Relação de Cargos

xr- ES FINAIS

A hefeitura Municipal de I da, podeú a qualquer tempo, anular, adiar
ou revogar a pÍesente licitação, no todo ou sem que por este motivo tenham os licitan tes

direito a qualquer indenização ou compe

Ilha Comprida de Maio de 2009.

DÉCIO SÉ VENTURA

I

.t(

Municipal

9.1.- Fica facultado à Comissão de Lioitações ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a pÍomoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução
do processo.

g.2.- Todos os prazos previstos neste Convite, serão contados excluindo-se o dia do
inicio e incluindo-se o dia do vencimento.
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ANEXO I. MINUTA DE CONTRÂTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRÂTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PRETETTI,]RA MI]NICIPAL
DE ILHA COMPRIDA E A EMPRESA

Pelo presente instrumento de particular de contrato, de um lado a PREFf,ITURÁ
MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDÀ entidade pública, inscrita no CNP.I sob o n.'
@.037.8721000147, com sede à Avenida Beira Mar, n" 11.000, no balnerírio Meu Recanto, neste
Município,de Ilha Comprid4 Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Prefeito Mrmicipal, o
Senhor DECIO JOSE VENTURA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e outro
lado, a Empresa estabelecida na Rua

no _, Bairro Município de
Estado de inscrita no CNPJ sob n'

doravante denominada CONTRATADA, neste ato r€pr€sentada por
seu Procurador, Senhor. portâdor da cédula de identidade RG.
n" SSP/SP, e inscrito no CPF/lvÍ.F. son o no . têm
entre si justo e acertado o que segue:

I. OBIETO
1.1 A CONTRATADA compromete-se em razão deste contrato, firmado à vista do Edital de

Liciteçío - Convite n" 032/2fi)9, a executâr os serviços com fomecimento de material e
mão{e-obrq à seleção pública através de Processo Seletivo para provimento de cargos
respeitando o dispositivo contido no arri$o 37, inciso II da Constituição Federal, bem como a
Legislação Municipal vigente, para preenchimento de diversos cargos, conforme Fdital a ser
publicado em Dirírio Oficial do Estado de São Paulo ou Jomal regional de maior cirrulação no
Municipio de Ilha Comprida.

2. REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 Os serviços constantes da cláusula anterior serão procedidos em regime de empreitada global,

nos termos do artigo 6', II da lei n" 8.666193 e suas alteraçôes.

3 - PREÇO
3.1 Pela execução dos serviços especificados neste contrâto a CONTRATADÀ cobrará a inscrição

diretamente dos candidatos, parâ ressarcimento de despesas, e cujas taxas ficaram assim
estabeleciílrs na proposta apresentada:

Alfabetizado: R$
Primeiro Grau: RS
Segundo Grau: R$
Superior: R$

4 - PRAZO DE EXECUÇÃO E INÍCTO OOS SnnVtçOS
4.1 O prazo para a execuÉo dos serviços é de 60 (sess a partir da data de

assinatura do contrato.

\ t4

4.2 O inicio do serviço dar-se-ii imediatamente na data de

í,))+
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5- DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES E PENALIDADES CABÍYEIS E VALORE§
DAS MULTAS.
5.1 correrão por contâ dâ CoNTRATADA todos os encargos trabalhistas, previdenciários,

comerciais e tributrírios, salvo bem como todos os danos e prejuízos que porventura possam os
serviços causar a terceiros durante a execução, em decorrência de ato da CONTRATADd de
seus prepostos ou subordinados.

5.2 o atraso injustificado na execução do contÍato sujeitará a CONTRATADÀ a multa de lolo (um
por c€nto) do valor do contrato por dia de atraso, contrato a pârtir da notificação pela
CONTRATANTE, podendo, ainda a mesma rescindir unilateralmente o contrato sem prej;ízo
âs outras sanções previstâs na [Éi Federal n..8.66ó193 e suas alterações.

5.3 Pela inexecução totâl ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantir â prévia
defes4 aplicar a CONTRATADd as seguintes sânções:
I - advertênci4
II - multa, no valor de 100Á (dez por cento) do valor total do contrato;
III - susçrensão temporária em licitação e impedimento de contratar com a GoNTRATANTE,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - declaração inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promoüda a habilitaçao
perante a própria CONTRATAI{TE, que será concedida sempre que a CONTRATADA,
ressarcir os prejuízos resultantes e, depois de decorrido o prazo da sançao aplicada com base no
inciso IIL

5.4 Às- sanções previstas serão aplicadas, no que couber, no disposto nos panágrafos 1.,2. e 3. do
artigo 87 e artigo 88 da ki Federal N..8666193 e suas alteraçõ€s.

6 -CA§OS DE RESCISÃO
6.1 O pÍes€nte contrato poderá ser rescindido sempre

artigo 78 e incisos, na forma do artigo 79 e, com
n' 8.666/93 alterada pela t*i Federal n" 8.883/94.

7 - RECOTYTTECTMENTO DOS DTRETTOS DA ADMTNTSTRAÇÁO
7.1 A CONTRAT{)A rcconhece os direitos da Administração em casos de rescisão administrati

prevista no aíigo 77 e78 ür*i Federal n' 8.666/93 rlterada pela Lei Federal n. g.g83/94.

E - DA LEGTSLAÇÃOÀPLrCÁVEL
8.1 Aplica-se ao presente contrato a Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações, o Código Brasileiro e

legi slação pertinente.

9 - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA E DA CONTRATAÀITE
9.1 Compete à CONTRATÂDA:

a) âssessoramento na nomeação da comissão de concurso e seu regulamento;
b) elaboração de edital completo e resumido;
c) publicação e diwlgação de edital na imprensa;
d) proceder à inscrição dos candidatos e a respectiva cobrança da tax4 com
fichas e da mão-de-obra, para ressarcimento de despesas;
e) digitaçâo das inscrições e cadâstramento dos cândidatos;
f) impressão das listas de candidâtos inscritos;
g) separação dos candidatos por sala de prova, em ordem alfabéticá;
h) impressão da lista de candidatos por sala de prova;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SE-TOR DE COMPRAS

que a CONTRATADA infringir o no
as conseqüências do artigo 80, da fÉi F

va

fomecimento das

Fl3?rocesso no
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9.2

i) impressão das listas de presença por sala de prova;
j) impressão de folhas de respostas, pré-impressas com a identificação dos candidatos;

k) elaboração e impressão das provas;

l) aplicação das provas, correção e digitação das provas;

m) análise e pontuação dos Útulos, quando for o caso;

n) classificação final dos candidatos, revisão das provas e assessoria jurídica;

oÍ elaboragáo da pasta do processo seletivo, do pessoal para a devida homologação dos

resultados;
p) divulgaçao da realização do evento *PRovA DE SELEÇÃO";
q) fomecimento de pessoal para fiscalização'

Compete à CONTRÂTAIITf, :

a; nprovar o edital elaborado pela contralada, estabelecendo o peso dos componentes de

classificação para a prova escrita e títulos;
úf ,rp"*Lion"r " 

fiscalizar todo o processô, desde a assinatura do contrato, até a homologação

do contrâto;
c) providenciar local para aplicação das prov:ls, aÍcando com eYentuâis custos' se houver;

aj'.esponde. o, pa"Lrro. administrativos e judiciais relacionados com o concuÍso' cabendo à

CON'iRATADÀ oferecer esclarecimentos necessários à elaboração da defesa

IO - DA PUBLICIDADE
iO.f Dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do presente contrato' a '

õoxrn lrÀxrE providÀiará' a publicação do extrato do presente contrato no Diiírüú

Oficial ou Jomal Regional de maior circulação'

ll- Do FoRo
ll.1 Fica eteito o Foro da Comarca de lguape, Estado de São Paulo, renunciando a qualquet outro

por mais privilegiado que seja, pu.a ãiti'it os 
"utos 

omissos oriundos do pÍesente contrato'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SE'IOR DE COMPRAS

exato

tú

12 . DISP1OSIÇÕES GERAIS
l2.l O presente contrato não poderá ser objelo de cessão- ou transferência no todo ou em paÍe'

1;:.; ó i"r"n"ium"nto ao contrato ficaá a cargo da prefeitura Municipal de Ilha comprida.

1i.l a. toxrnluNTE fiscalizaná 
"omo 

lh" aprouver, e no seu exclusivo inteÍesse, o

cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente contÍato'

llha Comprida (SP), XxX de XXXXXXX de 2009

DÉCIO JOSÉ VEI{TURÂ
PÍefeito Municipal

Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome/ RG

Nome / RG

ó",



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
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ANEXO TI . RELACÁO DE CARGOS

07 (sete) Médicos Plantonistas 24 horas e câdastro reservâ (PA);
03 (três) Médicos 40 horas e cadastro reserva (PSF);
03 (três) Enfermeiros 40 horas e cadastro reserva @SF);
02 (dois) Dentistas 40 horas e cadastro reserva @SF);
02 (dois) Auxiliar de Enfermagem 40 horas e cadastro reserva (PSF);
01 (um) Auxiliar de Consultório Dentário 40 horas e cadastro reserva (PSF);
01 (um) Recepcionista 40 horas e cadastro reserva (PSF);
0l (um) Agente Administrativo 40 horas e cadastro reserva;
02 (dois) Auxiliar de Serviços Gerais Fem. 40 horas e cadastro reserva,
02 (dois) Auxiliar de Serviços Gerais Masc. 40 horas e cadastro reserva;
01 (um) *Operador de Máquinas ll 40 horas e cadastro resêrva;
01 (um) *Operador de Máqúna I 40 horas e cadastro reseÍva;
01 (um) Monitor de Desenvolvimento lnfantil 40 horas e cadastro reserva;
01 (um) Inspetor de Alunos 40 horas e cadastro reserva;
01 (um) tProfessor Ciências Físicas Quimicas e Biológicas (substituto);
0l (um) *Professor Educação Artistica (substituto);
01 (um) *ProfessoÍ EducaÇão Física (substituto),
0l (um) *Professor Geografia (substituto);
01 (um) +Professor História (substituto);
01 (um) iProfessor de Informática (substituto);
0l (um) *Professor de lnglês (substituto);
01 (um) *Professor de Língua Portuguesa (substituto);
01 (um) *Professor de Maternática (substituto);
0l (um) Vigilante 40 horas e cadastro reserva
* substituições
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SETOR DE COMPRAS

PROTOCOLO DE RETIRADA

MOURA MELO CONSULTORIA EM RH. LTDA
Rua Juruá, 78 - Vila Eldízia - Santo André - SP

Cep: 09181-550

Convite: no 032/2009
REf,: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISAI\DO A REALIZAÇÂO NT
PROCESSO SELETTVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS, CONSTANTES DO QUADRO DE
FI]NCIONÁRIOS DA PREFEITI]RA DO MI]NICÍPIO DE ILHA COMPRIDÀ, ESTADO DE SÃO

PAULO, DE CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES f,STABELECIDAS NO EDITAL.

Data:
Àbertura:

04 de maio de 2009.
17 de junho de 2009.

Por ser verdade, frirmo o presente,
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Declaro para os devidos e necessários fins, que nesta datâ, procedi com a retirada do Edital
de Licitação CONVITE No 032/2009, e seus ânêxos, junto âo Departamento de Compras dâ Prefeitura
Municipal de Ilha Comprida.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SETORDE COMPRAS

AGUIAR PINHEIRO E CONSULTORES
Rua Java, 132- 2" andar - Jd. Do Mar - São Bemardo do Campo - Sp
Cep: 09750-560,

Convite: no 03212009
REf.: CONTRATAÇÃO DE f,MPRESA ESPECIALIZADA \'ISANDO A REALIZAÇÃO NT
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS, CONSTANTf,S DO QUADRO DE
FUNCIONÁRIoS DA PREFEITURA Do MTJNICÍPIo DE ILHA CoMPRIDA, ESTAio Df, SÃo
PAULO, DE CONT'ORMIDADE COM AS CONDIÇÔES ESTABELECIDAS NO EDITAI.

Data:
Abertura:

04 de maio de 2009.
17 de junho de 2009.

Declaro para os devidos e necessários
de Licitação COI{VITE No 032/2009, e seus anexos,

s, que nesta data, procedi com a retirada do Edital
unto ao Depârtâmento de Compras da Prefeitura

Municipal de Ilha Comprida.

b/r Jàfo o
Por ser verdâde, firmo o presente, )

lõz.ras.t61/ooo1- 27
AGUIAR PINHEIRO & CONSULTORES

ASSOCIADOS LTOA.

Rue Java, 132 -2" andar 'Sêle21
Jd. ao Msr - CEP 09750 .650
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PROTOCOLO DE R.ETIRADA
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Procosso n" Fls
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SETORDE COMPRAS

PROTOCOLO DE RETIRADA

PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA.
Av. Dr. Antonio Álvaro, I 17 - sala 01 - Vila Assunção - Santo André - SP
Cep: 09030-500

Convite: no 03212009
REf.: CONTRATAÇÃO Df, EMPRESA f,SPECIALIZADA VISANDO A REALIZAÇÃO DE
PROCf,SSO SELf,TIVO PARÂ PROVIMENTO DE CARGOS, CONSTANTES DO QUADRO DE
FI]NCIONÁRIOS DA PREFEITT]RA DO MUMCÍPIO DE ILHA COMPRIDA, ESTADO DE SÃO
PAULO, DE CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕf,S ESTABELECIDAS NO EDITAL.

Datâ:
Abertura:

04 de maio de 2009.
17 de junho de 2009.

Declaro para os devidos e necessários fins, que nesta datâ, procedi corn a retirada do Edital
de Licitação CONVITE No 032/2009, e seus ânexos, junto ao Dcpârtamento de Compras da Prefeitura
Municipal de Ilha Comprida.

Por ser verdade, firmo o presente.

ftt.zzt ssl/ooo1-4íl
PRESCON llFOFnAÍEA ASSESSOHIÀ i. l {

Av. Or. Antonlo Átuaro, 117 - S/ 0í
Mlâ Assunçlo - CeP 09030'520r.l
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