
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 	 O O O 'j 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

LICITAÇÃO MODALIDADE "CONVITE" 03/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.185/17 

LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

ABERTURA: 09/06/17. 

ENCERRAMENTO: 27/06/17. 

HORÁRIO: 14:00 horas. 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
1.1. O objeto do presente Convite é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS NA REDE DE DADOS DO MUNICÍPIO DE CONCHAL SP, conforme 
descriminados no ANEXO I - Termo de Referência. 

1.2. A empresa vencedora do presente certame deverá atender com prontidão sempre que 
o município requisitar. 

1.3. A empresa deverá realizar manutenção preventiva e corretiva de toda rede que 
interliga dos departamentos desta municipalidade, também conforme ANEXO I -
Termo de Referência. 

ANEXO I - Descrição da Prestação de Serviço. 
ANEXO II - Minuta de Contrato. 
ANEXO III - Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

2. SUPORTE LEGAL 

	

2.1. 	Esta licitação será regida pelas disposições da Lei Federal n° 8.666/93 com suas 
alterações posteriores e Lei Complementar n° 123/06. 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão apresentar-se à licitação, interessados, regularmente residentes ou 

estabelecidos no País, pertinentes ao objeto desta, inscritos ou não na Seção de 
Cadastro desta Prefeitura Municipal, bem como aqueles que manifestarem interesse 
em participar do certame, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 

	

3.2. 	Os interessados poderão ser representados, no procedimento licitatório, por 
procurador legalmente habilitado, desde que apresentado o instrumento 
procuratório, com firma reconhecida, até o início da abertura dos Envelopes, para 
assim poderem intervir nos trabalhos da licitação. 

3.3. É vedada a representação, na presente licitação, de mais de um representante por 
empresa interessada. 

3.4. Não será permitida a participação de empresas agrupadas em forma de consórcio. 
3.5. A Prefeitura do Município de Conchal poderá a qualquer tempo revogar e/ou anular 

o presente processo de licitação, conforme o artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93 
com suas posteriores alterações a seu critério, sem que caiba aos participantes e ao 
vencedor o direito de ressarcimento ou indenização. 

3.6. A Prefeitura não assumirá qualquer responsabilidade pelo pagamento de tributos e 
encargos de qualquer natureza que competirem a firma vencedora nem se obrigará a 
fazer a esta, restituição ou reembolso de quantias principais ou acessórias que a 
mesma despender com esses pagamentos. 

	

3.7. 	Em qualquer fase do processo desta licitação, a Prefeitura se reserva no direito de 
solicitar das participantes esclarecimentos eventualmente necessários a um perfeito 
juízo em atendimento da documentação e da proposta comercial apresentada. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchal.sp.gov,br 



; v Li 4 

3.8. A Prefeitura pode transformar o processo em diligência para a apuração d jIlados e 
condições indispensáveis ao julgamento das propostas, bem como se valer dos 
préstimos de pessoas credenciadas para auxiliá-la no exame e análise das propostas. 

3.9. Constatada a não veracidade de qualquer das informações e ou documentos 
fornecidos pela empresa licitante, poderá ela sofrer a declaração de sua inidoneidade 
sem prejuízo de outras sanções determinadas pela Prefeitura, na forma da Lei, 
mesmo que a licitante não tenha sido contratada. 

3.10. Os interessados deverão apresentar os envelopes, fechados e endereçáveis, até às 
14:00 horas do dia 27 de junho de 2017, no setor de protocolo desta Prefeitura. 

4. DO INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
4.1. A CONTRATADA se obriga a dar inicio aos serviços objetos desta licitação, após a 

assinatura do instrumento contratual. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

	

5.1. 	Ser a única responsável pelos atos praticados pelo seu pessoal e prepostos, excluídas 
a municipalidade de quaisquer reclamações e indenizações. 

5.2. Manter-se regular com as obrigações para com o INSS e o FGTS. 

6. DA FORMA DE PAGAMENTO: 

	

6.1. 	O pagamento pela prestação dos serviços serão efetuados em 12 (doze) parcelas 
mensais e consecutivas, tendo seu vencimento até o 10° (décimo) dia do mês 
subseqüente à fatura dos serviços executados, devidamente atestada pelo 
Departamento competente desta municipalidade. 

6.2. Por força do Decreto Federal n° 7.507 de 27/06/2011 os pagamentos serão 
realizados exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente 
de titularidade da CONTRATADA. 

7. DOS DOCUMENTOS: 
7.1. O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá ser endereçado da seguinte maneira: 

NOME DO PARTICIPANTE (RAZÃO SOCIAL) 
À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

CONVITE N° 03/17 
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO 

7.1.1. No ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO deverão apresentar os seguintes 
documentos: 

7.1.2. Prova de Regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e ou e ou Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal; 

7.1.3. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
7.1.4. Prova de inscrição no CNPJ da Empresa - Cartão CNPJ; 
7.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), e 
7.1.6. Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) (ANEXO II); 
7.1.7. Cópia autenticada de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a 
aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. 
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7.1.8. Os documentos citados no item 7.2. deverão ser apresentados em original ou 4 Pipia 
devidamente autenticada em cartório competente dentro de seus respectivos prazos 
de validade. 

8. DA PROPOSTA 
8.1. O ENVELOPE PROPOSTA deverá ser endereçado da seguinte maneira: 

NOME DO PARTICIPANTE (RAZÃO SOCIAL) 
À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

CONVITE N° 03/17 
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA 

8.2. A CARTA PROPOSTA deverá estar assinada e rubricada em todas as suas vias pelo 
representante legal, com indicação do cargo por ele exercido na empresa, juntamente 
com o numero de seu RG e CPF, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. 

8.2.1. A CARTA PROPOSTA, datilografada ou digitada, expressando o número da licitação e 
o objeto da mesma, deverá apresentar: 

8.2.1.1. O Valor Mensal e Valor Global dos serviços a serem prestados; 
8.2.1.2. As condições de pagamento; 
8.2.1.3. 	O prazo de execução dos serviços; 
8.3. Somente serão aceitos os valores que apresentarem apenas 02 (duas) casas decimais 

após a vírgula. 
8.4. 	Preço cotado em Real. 
8.5. 	O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, contados 

da abertura dos envelopes; 
8.6. O preço deverá ser apresentado com a inclusão de todos os custos operacionais de 

sua atividade e os tributos que eventualmente possam incidir sobre eles, bem como 
as demais despesas diretas e indiretas. 

8.7. A apresentação da proposta pelo proponente implica, ainda, no pleno conhecimento 
das condições estabelecidas no presente edital e das normas estabelecidas na Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, prevalecendo, em caso de 
divergência, o que neles estiver disposto. 

9. DO PROCESSO LICITATÓRIO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
9.1. No horário, dia e local estabelecido no preámbulo do Instrumento Convocatório os 

licitantes apresentarão os ENVELOPES e o credenciamento dos respectivos 
representantes legais, juntamente com a Carteira de Identidade. 

9.2. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de Menor Preço Global. 
9.3. A apresentação da proposta por parte da licitante presume-se como aceita pelas 

mesmas de todas as clausulas e condições constantes neste edital, bem como as 
instruções contidas na Lei Federal n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

9.4. A comprovação de regularidades fiscal das microempresas (ME) e empresas de 
pequeno porte (EPP) somente será exigida para efeito da Assinatura Contratual. 

9.5. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), por ocasião da 
participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
fins de comprovação da regularidade fiscal, mesma que esta apresente alguma restrição. 

9.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da ciência ou publicação da homologação 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura do Município de 
Conchal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativa ou positiva com efeitos de certidão 
negativa. 
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9.7. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no sub-item 4, i pli4ará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previs i.s deste 
edital, procedendo-se a convocação das licitantes para, em sessão publica, e •mar 
os atos referentes ao procedimento licitatório. 

9.8. Em caso de empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), nos seguintes termos: 

6.8.1. Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) sejam iguais ou até 10% 
(dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada. 

6.8.2. A microempresa (ME) ou a empresa de pequeno porte (EPP) cuja proposta for mais 
bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior aquela considerada 
vencedora, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta. 

6.8.2.1. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas 
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que se encontrem no 
intervalo estabelecido no sub-item 9.8.1., será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar 
nova proposta. 

6.8.2.2.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem 
igual valor, respeitada a ordem de classificação. 

6.8.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta 
da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP). 

6.8.4. Na hipótese da não-contratação da microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 
(EPP), será declarada a melhor oferta à proposta originalmente vencedora da melhor 
proposta. 

9. DO CONTRATO 
9.1. As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a Prefeitura do 

Município de Conchal e a proponente vencedora serão formalizadas através de 
instrumento contratual, observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus 
anexos e na Legislação vigente. 

9.2. O instrumento contrato será elaborado em conformidade com os artigos 60 a 64 da 
Lei Federal n ° 8.666/93 com suas alterações posteriores. 

9.3. 	Adjudicado o objeto da licitação a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologado pelo 
Sr. Prefeito Municipal, um dos responsáveis pela participante vencedora deverá 
comparecer no Departamento de Licitação e Contratos, no prazo de 05 (cinco) dias, 
para a assinatura do contrato. 

9.4. A Prefeitura do Município de Conchal poderá, quando a convocada não assinar o 
contrato no prazo e condições estabelecidas neste edital, convocar proponentes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo nas mesmas 
condições propostas pela primeira classificada, independentemente da cominação 
prevista no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações posteriores. 

9.5. A rescisão do instrumento contratual poderá ser, conforme artigo 78 a 80 da Lei 
Federal n° 8.666/93 com suas alterações posteriores: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração Municipal, nos casos 
enumerados nos Incisos I a XVII do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas 
alterações posteriores; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração Municipal; 

c) Judicialmente nos termos da legislação em vigor. 
d) O objeto da presente licitação não será admitida a subcontratação total ou parcial, bem 

como a fusão, cisão ou incorporação, artigo 78, VI da Lei Federal n° 8.666/93 com suas 
alterações posteriores. 
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9.6. A CONTRATADA é obrigada a aceitar nas mesmas condições contra u is os 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 	ial do 
ajuste, conforme prevê o artigo 65, II, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93 	suas 
posteriores alterações. 

10. DA VIGÊNCIA 
10.1. O instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

assinatura. 

11. DA PRORROGAÇÃO 
11.1. O presente instrumento contratual poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, desde que seja mais vantajoso para a Administração Municipal, limitado a 
60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei Federal n° 
8.666/93 com suas alterações posteriores. 

12. DO REAJUSTE 
13.1. Em havendo prorrogação contratual, o valor será reajustado com base na inflação 

apurada no período, tomando-se por base o índice do IPCA-IBGE. 

14. DAS SANÇÕES 
14.1. O não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou 

nas condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades 
e sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e, em 
especial: 

14.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas irregularidades. 
14.1.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor mensal do instrumento contratual, em caso 

de falha ou reincidência de irregularidade nos serviços prestados. 
14.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do instrumento contratual, pelo 

descumprimento de quaisquer das cláusulas deste edital e do instrumento 
contratual. 

14.1.4. Rescisão contratual por inexecução total ou parcial do instrumento contratual. 
14.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
14.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação na forma de Lei, perante a própria autoridade que implicou 
a penalidade. 

14.2. Na hipótese de aplicação de multa, é assegurado o município o direito de optar pela 
dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser efetuado á 
CONTRATADA, ou se não tiver saldo inscrever na Divida Ativa do Município. 

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
15.1. Aos proponentes é assegurado o direito de petição, nos termos do artigo 109 da Lei 

Federal n° 8666/93 com suas alterações posteriores, que se processarão de acordo 
com as normas estabelecidas no mesmo dispositivo legal. 

15.2. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo 
no prazo e nos termos da Lei. 

15.3. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou 
ocorre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

15.4. O recurso poderá ser protocolado no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, no 
Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, na Rua Francisco Ferreira Alves, n° 
364, Centro, em Conchal SP. 
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16. DA RESCISÃO 
16.1. O instrumento contratual poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, independente 

de notificação ou interpelação judicial, atendido o disposto no artigo 79, da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, considerando-se em especial as 
seguintes hipóteses: 
I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII; 
II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 
III - Judicial, nos termos de legislação. 

17. DAS INFORMAÇÕES 
17.1. Quaisquer informações e esclarecimentos, relacionados a esta licitação, serão 

prestados pelo Departamento de Licitações e Contratos situado na Rua Francisco 
Ferreira Alves, n° 364, Centro, nesta cidade, também, pelo telefone (19) 3866-8600, 
no horário compreendido entre 09:00 horas e 16:00 horas, nos dias úteis de segunda 
a sexta-feira. 

18. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
18.1. Esta licitação subordina-se às disposições da Lei Orgânica do Município e da Lei 

Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1. A Prefeitura do Município de Conchal poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos 

e informações complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário, sendo 
vedada à inclusão posterior de documentos que deveriam constar originalmente das 
propostas. 

19.2. Nenhuma indenização será devida ao licitante, conforme o previsto no artigo 49, 
§ 1° da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações posteriores. 

19.3. A Prefeitura do Município de Conchal se reserva o direito de ANULAR ou REVOGAR, 
a presente licitação, de acordo com o artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas 
alterações posteriores. 

19.4. Não serão aceitos propostas por telex e/ou fac-símile. 
19.5. Das sessões públicas serão lavradas Atas, as quais serão assinadas pelos 

proponentes, e ainda, pelos Membros encarregados da realização da licitação, e 
deverá conter detalhes de todas as ocorrências. 

20. DO FORO 
20.1. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o Foro da Comarca 

de Moji Mirim - Vara Distrital de Conchal - SP, excluído qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorãncia, o presente Instrumento Convocatório será afixado em local de 
costume, tudo em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações 
posteriores. 

Conchal, 09 de junho de 2017. 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

LICITAÇÃO MODALIDADE "CONVITE" N° 03/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.185/17 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame a contratação de empresa para prestação de 

serviços na rede de dados do município de Conchal SP. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. A contratação da prestação de serviço aqui descrito justifica-se pela necessidade em 

manter o a rede de dados em funcionamento para que o trafego durante o expediente 
de trabalho. 

2.2. Considerando o tráfego de dados altíssimo e as interferências de ondas magnéticas 
no sistema via rádio. 

2.3. Considerando que hoje os Departamentos e setores são interligados via sistema de 
radio e que o mesmo já não funciona corretamente, causando paralisações na 
maioria dos setores interligados. 

2.4. Considerando que hoje existem outros meios mais rápidos, eficientes e com pouca 
manutenção. 

2.5. Solicito Contratação de Empresa para Prestação de serviço de interligação entre os 
Departamentos por meio de fibra óptica com manutenção. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. TOTAL DE PONTOS: 

1. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RUA ALVARO RIBEIRO. 
2. CEMEI CARLINI GELLY - RUA DOS MANACAS. 
3. CEMEI ARNALDO BOTOSO - RUA DOS MANACAS. 
4. PSF NOVO HORIZONTE / GINASIO ESPORTES - RUA NOVO HORIZONTE. 
5. CEMEI MARIA TEREZINHA FADEL MAGNUSSON - RUA DOS FADEL. 
6. FUNDO SOCIAL - RUA AFONSO V. HERMMANN. 
7. EMEF GIACOMO CORTE 2. 
8. CEMEC - RUA MINAS GERAIS. 
9. EMEF GIACOMO CORTE 3 - RUA MINAS GERAIS. 
10. PROMOÇÃO SOCIAL/COZINHA/ CAPS - RUA MINAS GERAIS. 
11. OFICINA / CONSELHO TUTELAS / 3 IDADE - RUA SANTA CATARINA. 
12. EMEF GIACOMO CORTE 1 - RUA SANTA CATARINA. 
13. CEMEI ENY R. BONONI - RUA GOIAIS. 
14. VELORIO MUNICIPAL - RUA PARANA. 
15. CEMEI ARMANDO BATTEIL - RUA VICTOR FAVRETO. 
16. CEMEI ADRIANA BLASQUE - RUA VEREADOR SEBASTIAO CAMARGO. 
17. CEMEI MARIA INÊS P. LOURENÇO - RUA PRIMO REBESI. 
18. EMEF ADELINA M. FERNANDES DE MELO - RUA PRIMO REBESI. 
19. PSF PLANALTO - RUA PRIMO REBESI. 
20. GUARDA MUNICIPAL / IRMA TORRES - RUA DOS METKZER. 
21. CRAS - RUA DOS PETERMANN. 
22. CEMEI LUCIA F. MAGNUSSON. 
23. COMPLEXO DO CAIC - RUA FABIANOS. 
24. UBS JOSE SERRA - RUA FABIANOS. 
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25. SAMU - PRAÇA LIONS. 
26. CEMEI GREGORIO BECHARRA - RUA CONDE DE PARNAíBA. 
27. CARTÓRIO DE REGISTROS - RUA MOGI-MIRIM 
28. PSF CENTRO - CONDE DE PARNAÍBA. 
29. MEIO AMBIENTE - RUA JOÃO PESSOA 
30. CREAS - RUA DAS AZALEIAS 

3.2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
3.2.1. Monitoramento dos equipamentos da rede sem fio dentro de horário comercial com 

alertas via e-mail, e em caso de falha de algum dos equipamentos ativos desta rede; 
3.2.2. Reparo e manutenção em problemas físicos e lógicos da rede sem fio atualmente 

instalada na Prefeitura do Município de Conchal. 
3.2.3. Prazos de conclusão das Ordens de Serviços (OS) conforme abaixo: 

a) (OS) alta prioridade: 01 (um) dia. 
b) (OS) média prioridade: 03 (três) dias. 
c) (OS) baixa prioridade: 07 (sete) dias. 
d) (OS) de novos recursos: 30 (trinta) dias após estudo de viabilidade aprovado. 

3.2.4. As Ordens de Serviço classificam-se como abaixo: 
a) ALTA PRIORIDADE: Equipamento essencial para funcionamento da rede e/ou 

câmera de vigilância parado. 
b) MÉDIA PRIORIDADE: Problema em algum ponto onde o serviço não esteja 

interrompido totalmente, estando funcionando parcialmente. 
c) BAIXA PRIORIDADE: Serviços a serem prestados que possa alterar algum recurso 

visando melhorias ou facilidades de operação na rede sem fio, porém que não são 
necessários ao funcionamento desta. 

3.2.5. De novos recursos: solicitação de serviços para implantação de novos recursos na 
rede serão analisados juntamente com pessoa capacitada do Município, estudando a 
viabilidade de sua execução conforme o contrato de prestação de serviços assinado. 

3.2.6. O Município terá direito a seguinte quantidade de ordens de serviço de cada nível: 
a) Alta Prioridade - ilimitado. 
b) Média Prioridade - 10 (dez) ordens de serviço por mês. 
c) Baixa Prioridade: 03 (três) ordens de serviço por mês. 
d) De novos recursos: 01 (um) ordem de serviço por mês. 

3.2.7. Os prazos de manutenção serão cumpridos desde que o Município forneça e/ou 
autorize a compra de equipamentos danificados que necessitem serem substituídos 
para que o sistema volte a funcionar corretamente, não ficando a cargo da 
CONTRATADA obrigada a restabelecer os serviços nos prazos acima mencionados 
caso o Município não tenha o equipamento a ser substituído; 

3.2.8. A CONTRATADA disponibilizará telefone de suporte técnico para abertura de Ordem 

de Serviço das 08:00 às 22:00 em dias úteis e das 08:00 às 18:00 aos sábados, 
domingos e feriados; 

3.2.9. As aberturas das Ordens de Serviços deverão ser feita por pessoas previamente 
credenciadas junto a CONTRATADA; 

3.2.10. Em caso de manutenção a CONTRATADA deverá garantir o funcionamento do 
equipamento de rádio da rede sem fio até um ponto de interconexão com a rede 
interna ou equipamento que se utiliza da rede sem fio no local de instalação do 
equipamento a ser reparado; 
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3.2.11. Comunicar a pessoa responsável pela abertura do chamado caso haja necessi 
de substituição de qualquer equipamento danificado finalizando o chamado téc 
sem ônus para a prestadora do serviço caso o Município não possua equipa 
sobressalente para substituição do mesmo; 

3.2.12.A CONTRATADA do serviço obriga a efetuar a documentação da rede com inform 
de todos os ativos envolvidos na mesma; 

3.2.13.A CONTRATADA obriga-se a efetuar uma apresentação e treinamento básico da 
infra-estrutura atual, dando condições para que a equipe técnica do Município esteja 
capacitada para fiscalizar os serviços prestados, e 

3.2.14. Implantação de solução de autenticação de usuários em dois pontos de acesso 
público existentes na rede do Município, com pré-cadastro simplificado e 
centralizado. Sendo que este serviço será executado em até 120 (cento e vinte) dias a 
contar da data de assinatura do contrato; 

4. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
4.2. O contrato do referido certame não engloba quaisquer materiais e/ou equipamentos 

que possam apresentar problemas futuros e que necessitem serem substituídos ou 

reparados. 
4.3. A CONTRATADA obriga-se a fornecer para seus técnicos e/ou contratados todos os 

equipamentos de proteção individual necessários para as manutenções na rede sem 
fio do Município. 

5. EXIGÊNCIAS: 
5.1. O objeto aludido com a CONTRATADA devera atender às exigências de qualidade, 

observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de 
qualidade industrial - ABNT, INMETRO, NBR, etc., atentando-se a proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor). 

5.4. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 

6. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. Imediato a partir do recebimento da requisição. 

7. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. De Segunda-Feira a Sexta-Feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 07:00 ás 

11:00 e das 13:00 as 15:30. 
7.2. Vigência contratual de 12 (doze) meses. 

8. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
8.1. ADMINISTRAÇÃO - Rua Francisco Ferreira Alves, 364 Centro em Conchal - SP 

CEP: 13835-000 Fone: (19) 3866-8600 - e-mail: licitacaoRconchal.sp.gov.br  e ou em 
outro local designado pelo Departamento competente. 

8.2. DEPARTAMENTO DE SAÚDE - Rua Minas Gerais, 279 Parque Industrial em Conchal 
- SP CEP: 13835-000 Fone: (19) 3866-8666 - e-mail: saude(õxonchal.sp.gov.br  e ou 
em outro local designado pelo Departamento competente. 

8.3. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - Rua Álvaro Ribeiro, 310 Centro em Conchal - SP 
CEP: 13835-000 Fone: (19) 3866-8000 - e-mail: comprasQconchal.sp.gov.br  e ou em 
outro local designado pelo Departamento competente. 

8.4. FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - Rua Mato Grosso, s/n Parque 
Industrial em Conchal - SP CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-2577 - e-mail: 
promocaogconchal.sp.gov.br  e ou em outro local designado pelo Departamento 
competente. 

Rua Francisco Ferreira Alves 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaot@conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

9. FORMA DE PAGAMENTO: 
9.1. Mensal em m até 30 dias após a entrega da nota fiscal devidamente atestada. 

10. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
10.1. As despesas decorrente correrão por conta das Dotações Orçamentárias dos 

Elementos relativo ao exercício de 2017, a saber: 
10.1.1.n° 3390399999/082440007.2.121/02.03.01. (120) (126) -Tesouro 
10.1.2.n° 3390399999/041220009.2.012/02.06.01. (277) (287) - Tesouro 
10.1.3. n° 3390399999/123610015.2.024/02.12.03. (640) (647) - Tesouro 
10.1.4.n° 3390399999/123650015.2.105/02.12.04. (692) (697) - Tesouro 
10.1.5.n° 3390399999/103010010.2.028/02.13.01 (946) (956) - Tesouro 

10.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

11. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
11.1. André Luiz de Abreu - Diretor Administrativo. 
11.2. José Roberto Ferreira de Melo - Diretor do Departamento de Educação. 
11.3. Roberta Fávero - Diretor do Departamento de Saúde. 
11.4. Angela Maria V. da C. Caleffi - Diretora do Depto de Promoção e Assistência Social. 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.185/17 

CONVITE N° 03/17 

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

CONCHAL, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 45.331.188/0001-99, 

com sede na Rua Francisco Ferreira Alves, n° 364, Centro em Conchal SP, 

neste ato representado por seu ' Prefeito Municipal, Sr. Luiz Vanderlei Magnusson, 

brasileiro, casado, portador do RG n° 14.110.514-8 e CPF n° 021.657.878-74, doravante 

denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a empresa: 

inscrita no CNPJ n° 	  e 

Inscrição Estadual n° 	 , com sede na 	  n° 	 

	 - Cep. 	 , neste ato representado pelo 

Sr.(a)  	 , portador do RG n° 	  

e CPF n° 	  doravante denominada simplesmente CONTRATADA, na 

presença das testemunhas adiante nomeadas, resolvem firmar, nesta data, o presente 

contrato que se regerá pela Lei Federal n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE DADOS DO MUNICÍPIO DE 
CONCHAL SP, abrangendo as seguintes áreas, conforme descriminados no ANEXO I 
- Termo de Referencia. 

1.2. A CONTRATADA do presente certame deverá atender com prontidão sempre que o 
município requisitar. 

1.3. A CONTRATADA deverá realizar manutenção preventiva e corretiva de toda rede que 
interliga os departamentos desta municipalidade, também conforme ANEXO I -
Termo de Referência. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1. Ser a única responsável pelos atos praticados pelo seu pessoal e prepostos, excluída 
a municipalidade de quaisquer reclamações e indenizações. 

2.2. Manter-se regular com as obrigações para com o INSS e o FGTS. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO INICIO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. A CONTRATADA se obriga a dar inicio aos serviços objetos desta licitação, após a 
assinatura do presente instrumento contratual. 
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CLÁUSULA QUARTA 
- DO PREÇO 

4.1. O valor mensal do presente instrumento contratual será de R$ 	 
totalizando para o período de 12 (doze) meses o valor global de R$ 

	 )• 
4.2. No preço combinado entre as partes, estão incluído além do lucro, todas as despesas 

e custos com transportes, tributos de qualquer natureza, seguros e todas as 
despesas diretas ou indiretas, relacionadas com a execução dos serviços objeto deste 
instrumento contratual. 

CLÁUSULA QUINTA 
- DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento pela prestação dos serviços serão efetuados em 12 (doze) parcelas 
mensais e consecutivas, tendo seu vencimento até o 10° (décimo) dia do mês 
subseqüente à fatura dos serviços executados, devidamente atestada pelo 
Departamento competente desta municipalidade. 

5.2. Por força do Decreto Federal n° 7.507 de 27 / 06 /2011 os pagamentos serão 
realizados exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente 
de titularidade da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEXTA 
- DO REAJUSTE 

6.1. Em havendo prorrogação contratual, o valor será reajustado com base na inflação 
apurada no período, tomando-se por base o índice do IPCA-IBGE. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DA VIGÊNCIA 

7.1. O presente instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura. 

CLAUSULA OITAVA 
- DA PRORROGAÇÃO 

8.1. O presente instrumento contratual poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, desde que seja mais vantajoso para a Administração Municipal, limitado a 
60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei Federal n° 
8.666/93 com suas posteriores alterações. 

CLAUSULA NONA 
- DA RESCISÃO 

9.1. O instrumento contratual poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, independente 
de notificação ou interpelação judicial, atendido o disposto nos artigos 79, da Lei 
Federal n° 8.666/93 com suas alterações posteriores, considerando-se em especial 
as seguintes hipóteses: 
I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII; 
II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 
III - Judicial, nos termos de legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

10.1. O não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou 
nas condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades 
e sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações posteriores e, 
em especial: 
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10.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas irregularidades. 
10.1.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor mensal do instrumento contratu em caso 

de falha ou reincidência de irregularidade nos serviços prestados. 
10.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do instrumento contratual, pelo 

descumprimento de quaisquer das cláusulas deste edital e do instrumento 
contratual. 

10.1.4. Rescisão contratual por inexecução total ou parcial do instrumento contratual. 
10.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
10.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação na forma de Lei, perante a própria autoridade que implicou 
a penalidade. 

10.2. Na hipótese de aplicação de multa, é assegurado o município o direito de optar pela 
dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser efetuado á 
CONTRATADA, ou se não tiver saldo inscrever na Divida Ativa do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DO FUNDAMENTO LEGAL 

11.1. O presente instrumento contratual encontra-se fundamentado na Lei Federal n° 
8.666/93 com suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

12.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA encontram-se vinculadas ao edital de licitação, 
conforme o disposto nos artigos 3° e 41 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas 
posteriores alterações. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DO FORO 

13.1. Fica efeito o Foro da Comarca de Moji Mirim - Vara Distrital de Conchal, Estado de 
São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, não 
resolvidas administrativamente. 
E por estarem de pleno acordo, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de 
igual teor, em presença de duas testemunhas abaixo arrolados. 

Conchal, 	/ 	/ 	. 

NATHALIA FRANCO CHIAROTTO 
	

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
ADVOGADA 
	

PREFEITO MUNICIPAL 
OAB n° 381.272 

EMPRESA CONTRATADA 
CNPJ N° 

TESTEMUNHAS: 

1 - 
	

2 - 	  
RAPHAEL MORENO PANI1VI 

	
ALEX CORDEIRO 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

6 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 
OBJETO: 

ADVOGADA: 

Prefeitura do Município de Conchal. 

N° /17. 
Contratação de empresa para prestação de serviços na rede de 
dados do município de Conchal SP. 
Adriana Franco da Silva. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados 

Conchal (SP), de 	de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON - Prefeito Municipal 
E-mail institucional: prefeito4conchal.sp.gov.br  
E-mail pessoal: vandomagnusson(dhotmail.com   

Assinatura: 	  

CONTRATADA  
Nome e cargo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 

Assinatura: 	  

Rua Francisco Ferreira Alves n(2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO III 

LICITAÇÃO MODALIDADE "CONVITE" N° 03/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2185/17 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

A empresa 	 , aqui devidamente representada por (nome do 

representante legal), infra assinado, DECLARA, por este e na melhor forma de direito, que é 

(MICROEMPRESA) ou (EMPRESA DE PEQUENO PORTE), nos termos do enquadramento 

previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro 

conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério 

de desempate no procedimento licitatório. 

Atenciosamente 

Local e data 

NOME DO REPRESENTANTE 
LEGAL DA EMPRESA LICITANTE 

(CARGO/ RG) 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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LEI N° 1.697 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009.  

"INSTITUI O PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO 
SOCIAL DENOMINADO, "DOACÃO SOLIDÁRIA", NO 
MUNICÍPIO DE CONCHAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS".  

ORLANDO CALEFFI JUNIOR, Prefeito Município de Conchal, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei: 

PDS 
Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do Município de 

Conchal, o programa "Doação Solidária", com objetivo de captar recursos ao FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, do Município de Conchal, visando difundir a solidariedade 
entre os munícipes, tendo o mesmo caráter de "comprometimento social". 

Parágrafo único — O programa terá como principal objetivo 
arrecadar junto aos fornecedores e prestadores de serviços do município, recursos para que 
sejam aplicados em ações sociais através dos programas conduzidos pelo FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE. 

Art. 2° - Ao Poder Executivo caberá promover a divulgação 
do presente programa junto aos fornecedores e prestadores de serviços do município, ficando 
permitida a emissão de um selo de "comprometimento social" a ser emitido pelo Município 
aos participantes do programa. 

Parágrafo único — Poderão habilitar-se como doadores, 
pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis pelos estabelecimentos referidos no artigo anterior, 
além de qualquer cidadão que queira se vincular ao programa. 

Art. 3° - Os recursos aferidos com o presente programa 
deverão ser mantidos em conta especial pelo FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE, 
que deverá prestar contas semestralmente quanto à sua aplicação, em audiência pública, com 
ampla divulgação para a sociedade. 

Art. 4° - O Poder Executivo deverá coordenar e incentivar a 
instituição do presente Programa em todo o Município. 

Art. 5° - O Poder Executivo deverá promover campanhas de 
esclarecimento e estímulo à doação, como forma de incentivar o programa e o espírito de 
"comprometimento social" em todos os cidadãos. 
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Art. 6° - O Poder Executivo poderá regulamentar presente 
Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

Art. 7° - As despesas decorrentes com a execução Jdesta Lei 
correrão por conta de dotações financeiras próprias, consignadas no orçamento vigente e 
suplementadas, se necessário, devendo as previsões futuras destinar recursos específicos para 
o seu fiel cumprimento. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Prefeitura do Município de Conchal, em 30 de dezembro de 2009. 

Orlando Caleffi Junior 
Prefeito Municipal 

WAGNER E. FADEL LOZANO 	 CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI 
Chefe de Gabinete 	 Diretor Jurídico 

Registrada e publicada por afixação em igual data e em quadro próprio. 

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 
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DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

ORLANDO CALEFFI JUNIOR, Prefeito do Município de Conchal, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e, 

Considerando a instituição do Programa Doação Solidária, estabelecido na Lei Municipal n° 
1.697, de 30 de dezembro de 2009; 

Considerando a necessidade de estabelecer critérios para o funcionamento deste Programa, 

DECRETA: 

Art. 1° - Os fornecedores e prestadores de serviços do 
município, que queiram aderir ao programa Doação Solidária, poderão contribuir mediante 
adesão do Termo constante no Anexo Único deste Decreto, autorizando desconto diretamente 
em seus pagamentos para doação ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Conchal 
- FUS SCONCHAL. 

Parágrafo único - O percentual mínimo de doação será de 1% 
(um por cento) do valor líquido percebido, podendo, a critério do doador ser maior. 

Art. 2° - O valor percebido mensalmente pelo Município será 
depositado em conta especial, a ser aberta para destinação dos recursos do programa, que 
serão aplicados em ações sociais através dos programas conduzidos pelo Fundo Social de 
Solidariedade do Município. 

Art. 3° - Os fornecedores e prestadores de serviços do 
Município além de qualquer cidadão que queira se vincular ao programa, receberão selo de 
"comprometimento social" a ser emitido pelo Município aos participantes do programa. 

Art. 4° - O Município emitirá anualmente aos doadores, 
certidões e recibos para fins de declaração de imposto de renda, no que couber. 

Art. 5° - O Fundo Social de Solidariedade do Município 
prestará contas semestralmente quanto à sua aplicação, em audiência pública, com ampla 
divulgação, transparência e publicidade para a sociedade. 
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Art. 6° - Os projetos beneficiados por esse Programa pod -o 
ser divulgados nos sites do Município, bem como em jornais locais. 

Art. 7°- A adesão poderá ser feita a qualquer tempo e rev da 
mediante simples solicitação escrita ao Presidente do Fundo Social de Solidariedade, com 
prazo de 15 (quinze) dias de antecedência de sua retenção. 

Art. 8° - Este Decreto entra em vigor na dada de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura do Município de Conchal, em 15 de janeiro de 2010. 

Orlando Caleffi Junior 
Prefeito Municipal 

WAGNER E. FADEL LOZANO 	 CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI 
Chefe de Gabinete 	 Diretor Jurídico 

ANGELA M. V. DA COSTA CALEFFI 
Diretora do Departamento de Promoção e Assistência Social 

Registrado e publicado por afixação em igual data e em quadro próprio. 

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

ANEXO ÚNICO 
A que se refere o art. 1° do Decreto n° 3.166/2010 
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TERMO DE ADESÃO 

portador do CPF. 

n° 	 e Carteira de Identidade n° 	  

residente 	 e 	 domiciliado 	 no 	 endereço 

	  n° 	 no Bairro 

	 , na cidade de 	 , representante 

legal da empresa 	 , cadastrada no 

CNPJ/CPF. sob o n° 	 , nos termos da Lei n° 1.697/2009 e do 

Decreto n° 3.166/2010, manifesto minha adesão ao Programa de Doação Solidária e 

AUTORIZO a Prefeitura do Município de Conchal, a reter do valor líquido de meus 

pagamentos o percentual de 	%, pelo prazo de 	mês(es), a título de doação 

ao referido Programa. 

Conchal, 

 

de 	 de 2017. 

     

Assinatura do Aderente 

Telefone: 
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DECLARAÇÃORECIBO 

Declaramos haver recebido nesta data, a carta Convite n° 03/ 17 da Prefeitura do Município 
de Conchal, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS NA REDE DE DADOS DO MUNICÍPIO DE CONCHAL SP, conforme especifica o 
edital deste instrumento convocatório. 

É extremamente necessário que se cumpra rigorosamente o prazo de entrega e as demais 
exigências do instrumento convocatório. O não cumprimento do mesmo incidirá, 
imediatamente no cancelamento da adjudicação à empresa vencedora, e automaticamente 
adjudicar-se à 2'. Colocada ao presente certame. 

Licitação do tipo de Menor Preço Global, desde que atendidas as exigências do Instrumento 
Convocatório. 

DEPARTAMENTOS: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL. 

OBS: O encerramento do Convite será dia 27 de junho de 2017, às 14:00 horas. 

Conchal, 	/ 	/ 	. 

RECEBI EM: 	 

Assinatura do Responsável 

EMPRESA: 	  

CIVPJ n° 

INSC. ESTADUAL n° 

OBS.: DEVOLVER ESTA DECLARAÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA, CARIMBADA E 
ASSINADA PARA ESTA PREFEITURA. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 	O t C 6 9 

ATA DE JULGAMENTO DO CONVITE N° 03/17 
ENVELOPES "HABILITAÇÃO" e "PROPOSTAS" 

As 14:00 horas do dia 27 de junho de 2017, na Sala de Licitações da 

Prefeitura do Município de Conchal, reuniram-se os limos Membros da 

Comissão de Licitação: Sr. Alex Cordeiro, Sr. Raphael Moreno Panini e 

Sr. Thiago dos Santos Maria, designados conforme Decreto n° 3.929, 

de 02 de janeiro de 2017, sob a Presidência do primeiro declinado para 

apreciar, analisar e julgar os envelopes do Convite n° 03/17, do Processo 

n° 2017/03/002185, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE DADOS DO MUNICÍPIO DE 

CONCHAL SP. Tendo sido convidadas 03 (três) empresas para a 

participação do referido certame, as quais passo a declinar: CONCHALNET 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA., R 86 F PROVEDORES LTDA. - ME e NET 

ARTUR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXA HERMETRICA LTDA. - ME, 

sendo que até o horário de recebimento, apenas uma empresa manifestou 

interesse na participação do referido certame, a qual passo a declinar: 

CONCHALNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA., representada pelo 

Sr. Fabricio Fadel Kammer. 	A Comissão de Licitação deu início 

aos trabalhos e constatou que não houve quórum suficiente conforme o 

disposto no § 3° do Artigo 22 da Lei 8.666/93 atualizada para a 

abertura os envelopes do referido certame. Portanto, o Presidente da 

Comissão tratou de devolver os envelopes ao representante e salientou 

que conforme o disposto no § 7° do Artigo 22 o convite poderá 

ser repetido em uma nova data de abertura m tendo-se as 

mesmas características do edital. Nada mais have 

Presidente da Comissão deu por encerrada a pr 
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te sess 

a tratar o 



THI S MARIA 

77» 
RAP 

C~ONa  ES LTDA 
Sr. Fabricio Fadei Kammer 

L MOR:► 	ANINI 
Secretári 
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solicitou que eu Raphael Moreno Panini 

lavrasse a presente ata, que vai por odos os presf tes assine da. 

A EX CORDEIRO 
Presidente da Comissão de Licitação 
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