
03/10/2019 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2945

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 845

8. A falta de cumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento ou a incidência do comportamento descrito no artigo 78 da Lei 
8.666/1993, dará direito à CONTRATANTE de rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo 
aplicáveis, ainda, as disposições contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislação, em sendo inadimplente a CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9. Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Itá - SC, em uma das varas da Fazenda Pública, com expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda deste ajuste e que não possa ser resolvida de comum acordo entre as partes.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

Paial (SC), 02 de outubro de 2019
NÉVIO ANTONIO MORTARI   HELIO RUBENS AGNE
PREFEITO MUNICIPAL DE PAIAL   SPERANDIO MOTORS COM. DE VEICULOS LTDA
ORDENADOR DE DESPESAS   CONTRATADA

Testemunhas:

01. ______________________________  02. __________________________
Nome: MIRIAN DARGAS    Nome: RENAN VIZZOTO
CPF: 060.796.419-76    CPF: 061.419.639-60

FISCAL DO CONTRATO
ALEXANDRE AUGUSTO MESQUITA

Visto em ____/____/____
Assessoria Juridica

PROCESSO 77-2019 PREGAO PRESENCIAL 45-2019
Publicação Nº 2181131

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICIPIO DE PAIAL, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, 
TORNA PÚBLICO que realizará o certame licitatório acima mencionado, conforme o objeto e demais indicações a seguir, na forma consubs-
tanciada nas cláusulas deste Edital.

PROCESSO N.º

077/2019

MODALIDADE: N.º:

PREGÃO PRESENCIAL 045/2019

OBJETO:
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO – sob o critério de aceitabilidade de menor preço por LOTE, visando o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventuais prestações de serviços de pedreiro, carpinteiro, calceteiro, pintor e eletricista para reparos e reformas em bens imóveis públicos municipais e 
execução de obras realizadas por administração direta, de acordo com as descrições do Anexo I,

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
O recebimento dos Envelopes Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a 
documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até às 09H00MIN do dia 18/10/2019no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sito a Rua Goiás nº 
400 – Centro – Paial-SC.
JULGAMENTO DA PROPOSTAS DE PREÇOS HABILITAÇÃO

A abertura dos Envelopes n. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS dar-se-á a partir das 09H30MIN do dia 18/10/2019em sessão pública, realizada na Sala de 
Licitações da Prefeitura de Paial e da PROPOSTA DE PREÇOS no mesmo local e horário, desde que atendido o disposto no inciso III, art. 43 de Lei 
8.666/93 em caso contrario a abertura das Propostas se dará após o prazo recursal previsto no art. 109 da Lei 8.666/93.

LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES
Edital completo e informações adicionais poderão ser obtidas no horário normal de expediente, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, 
pelo fone (49) 3451.0048, 3451-0046, 3451-0045 ou diretamente no Setor Administrativo da Prefeitura Municipal de Paial, Rua Goiás, 400, Centro e 
ainda no site: www.paial.sc.gov.br


