ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Gurupi
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

RESUMO DE CONTRATO
Licitação na Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2013
Tipo: Menor Preço Valor Global
Processo Licitatório nº1038/2013
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CONTRATADA: LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº46.253.225/0001-50
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: RICARDO BASTOS RAPISARDA
Objeto: aquisição de 01 (uma) máquina rodoviária tipo Usina de Micro Pavimento
Asfáltico, a ser montada sobre chassi de caminhão, para execução dos serviços de
recuperação e manutenção da malha viária urbana do município de Gurupi, de
acordo com a quantidade, condições e especificações constantes no Instrumento
Contratual, no Termo de Referência(Anexo I) do Edital do Pregão Presencial
nº018/2013 e demais Anexos.
Valor: R$458.000,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil reais).
Prazo para prestação do objeto: O objeto desta licitação, deverá ser fornecido conforme termo
de referência Anexo I deste Edital, sendo observadas as exigências e informações do servidor
municipal responsável, o disposto neste Edital e as cláusulas contratuais, após a assinatura
deste Instrumento Contratual.
O objeto deverá ser entregue no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a assinatura deste
Instrumento Contratual.
Vigência do Contrato: O prazo de vigência deste Instrumento Contratual será a partir da data
de sua assinatura até o total adimplemento do objeto e garantia do objeto fornecido.
Data de Assinatura do Contrato: 06 dias do mês de junho de 2013.
Forma de Pagamento: O pagamento em favor da licitante vencedora será efetuado, mediante
Instrumento Contratual devidamente firmado e o objeto efetivamente fornecido, em parcela
única até 30(trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura/documento equivalente, sendo
conferido e atestado por responsável da Prefeitura Municipal Gurupi com identificação do
referido servidor, desde que não haja fator impeditivo provocado pela licitante
vencedor/fornecedor.
Gurupi-TO, aos 06 dias do mês de junho de 2013.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRURUA
Gerson José de Oliveira
CONTRATANTE

