GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de
Desenvo!virnento Econômico

CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS

nº

Fica convocada a empresa RNG CONSTRUÇÕES EIRELI - C.N.P.J

12.081.346/0001 -40 para

providenciar e encaminhar ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS,
Sede da Administração Central, localizado na Rua dos Andradas, 140 - 4º Andar - Núcleo de
Compras - Bairro Santa lfigênia - São Paulo - Capital, a garantia nos termos do item 11 do edital,
bem como, se for o caso, os documentos relacionados no subitem 10.4 do edital, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados do dia subsequente à publicação desta no Diário Oficial do Estado, nos
dias de expediente, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h, referente ao PROCESSO CEETEPS
Nº 629941/2020, Tomada de Preços

nº

01/2020, Contrato

nº

031/2021, que tem por objeto as

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ELEVADOR E REFORMA VISANDO A ADEQUAÇÃO PARA
ACESSIBILIDADE NO CAMPUS ETEC/FATEC CARAPICUIBA, LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO
PIGNATARI, 650-VILA GUSTAVO CORREIA- CEP 06310-390- CARAPICUIBA/SP

Com relação à garantia de execução contratual, a adjudicatária deverá recolher a quantia de ~
39.984,49 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
equivalente a 5% (cinco por cento} do valor atribuído ao ajuste, nos termos da cláusula décima
primeira da minuta do contrato, observando-se o prazo de vigência contratual de 290 (cento e
oitenta) dias, nos termos da cláusula terceira, mais o período de 3 meses, ou seja, 90 (noventa)
dias, conforme exigido nos termos da cláusula décima sexta do contrato, que corresponde o
total de 380 (duzentos e setenta) dias.

São Paulo, 19 de maio de 2021.
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