
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

030059 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

REGISTRO DE PREÇOS 

DATA DA SESSÃO: 16/02/17 ás 10:30 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 16/02/17 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 16/02/17 das 09:30 ás 10:30 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 16/02/17 a partir das 10:30 horas. 
LOCAL: Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 
364, Centro em Conchal SP (Sala de Licitações). 

1. PREÃMBULO 
1.1. A Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, 

Centro, Conchal SP, através do Prefeito Municipal, o Sr. LUIZ VANDERLEI 
MAGNUSSON, torna público, que o Pregoeiro, nomeado através do DECRETO N° 
3.930 de 02 de janeiro de 2017, estará reunida com sua Equipe de Apoio, para 
receber as documentações e proposta para licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL do tipo "MENOR PREÇO", o qual será processado e julgado de 
conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 10.520 de 17/07/02 
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93 atualizada e Lei Complementar n° 
123/06. 

1.2. Os representantes legais das empresas licitantes, deverão protocolar seu 
credenciamento (ANEXO I), juntamente com as documentações exigidas no item 
6.2.1. e bem como os envelopes "Proposta" e "Documentação", no Setor de Protocolo, 
sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, Centro em Conchal SP, apresentando 
documentos que o credencie a participar deste certame e a responder pela 
representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou 
outro documento oficial equivalente com foto. 

1.3. Abertura dos envelopes, propostas e documentação de habilitação, ocorrerão em 
sessão pública no dia 16/02/2017 a partir das 10:30 horas. 

1.4. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura do 
Município de Conchal, www.conchal.sp.gov.br, outras informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (19) 3866-8600 ramal 10, no Departamento de Licitação e 
Contratos, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 
às 16:00 horas. O Departamento de Licitação e Contratos não se responsabilizará 
pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não 
confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do edital. 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
2.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DE CONCHAL SP 
"PÃES" para suprir/atender a necessidade do município. As especificações mínimas 
detalhadas do objeto deste edital constam no Termo de Referência, ANEXO VII qual 
faz parte integrante deste edital. 

3. DA SESSÃO: 
3.1. A sessão da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a 

ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 
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Apoio de 

000246 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 
"NEGOCIAÇÃO" 

Às 15:00 horas do dia 22 de fevereiro de 2017, na Sala de Licitações da 

Prefeitura do Município de Conchal, reuniram o Pregoeiro, Dr. Ademir Antonio 

de Azevedo e a Equipe de Apoio, os Srs. THIAGO DOS SANTOS MARIA e ALEX 

CORDEIRO, designados conforme Decreto n° 3.930 de 02 de janeiro de 2017, 

sob a presidência do primeiro declinado para negociar os itens que 

foram desclassificados por ocasião da INABILITAÇÃO da empresas 

SCHEIDT E CIA LTDA., do Pregão Presencial supracitado do Processo 

n° 2017/01/000553, objetivando a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DE CONCHAL SP "PÃES". 

Para a sessão compareceu a Sra. Jussimara Manara Bonon portadora do 

RG n° 17.246.783-4 representante da empresa MANARA E BONON 

COMÉRCIO DE PÃES LTDA. - ME. O Pregoeiro iniciou a sessão para 

alcançar o objetivo deste certame, e após realizar a negociação para o item 

03 do edital, o valor obtido foi de R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos). 

Diante disso o Pregoeiro decidiu adjudicar o item mencionado. Isso feito o 

Pregoeiro solicitou que fosse encaminhado o processo na inte ra ao 

Exmo. Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO do 	ionado 

certame. Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro deu por 	irada a 

presente sessão e solicitou que 	, Alex Cor• erro 

lavrasse a presente ata, 

ADEMIR TON O E AZEVEDO 
Pregoeir 

todos os presentes assinada. 
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4. 	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo de atividade 

pertinente, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive 
quanto à documentação. 

4.2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Prefeitura do Município de Conchal SP; 
b) Tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 
c) Encontrar-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 
d) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio. 

	

5. 	DO CREDENCIAMENTO (ANEXO I): 
5.1. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido 

a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste edital, por sua representada, atendendo ao item 1.2. Deste edital. 

5.2. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar junto ao Pregoeiro, 
para participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento oficial 
equivalente com foto, juntamente com os documentos exigidos no item 6.2.1. deste 
edital. 

5.3. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 
Procuração que comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e 
lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes e este certame 
licitatório, em nome da proponente. 

5.4. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 
consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam 
expressos os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura. 

5.5. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam 
munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência 
desta documentação, ou apresentação de documentação defeituosa, implicará de 
imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação 
preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões do 
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos, ficando 
mantido, o valor apresentado na proposta escrita, considerando-o para efeito de 
ordenação das propostas e apuração das menores taxas. 

	

6. 	DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO: 
6.1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o item 9., deste edital. 
6.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 

credenciados das proponentes deverão entregar, simultaneamente, no Setor de 
Protocolo desta Prefeitura, os documentos e as propostas, exigidos no presente 
edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma 
dos subitens abaixo: 

6.2.1. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no subitem 
6.2., o representante de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro, em separado de 
qualquer dos envelopes, os seguintes documentos: 
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a) Credenciamento, (ANEXO I) e ou Procuração publica ou particular com firma 
reconhecida em cartório competente, comprovando os poderes para formular lances 
verbais de preços, conforme item 5.3.; 

b) Declaração de cumprimento do requisito de Habilitação (ANEXO II). 
c) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. Em hipótese alguma 

serão aceitos documentos diferentes dos citados acima para efeito de comprovação 
do enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte (ANEXO III). 

d) Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso: 
Registro comercial, no caso de empresa individual; 

II 	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores, (caso o contrato social em vigor 
não apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a 
mesma deverá apresentar também a alteração que contenha estes dados). 

III 	Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

IV 	Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 

6.2.2. A não entrega das documentações exigida no subitem 6.2.1. deste edital implicará 
em não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de 
Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame 
licitatório. 

7. 	DA INDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES: 
7.1. Os envelopes "Propostas" e "Documentação" deverão ser apresentados com as 

identificações externas: 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ENVELOPE I - "PROPOSTA DE PREÇOS" 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: _/ 	/ 17 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ENVELOPE II - "DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO" 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 	/ 	/17 

7.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente, ou por servidor da Administração Pública, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
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7.3. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo 
os documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa) 

7.4. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 
apresentado em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos 
consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país 
de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de 
serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 

7.5. A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de 
apoio da Prefeitura Municipal, poderá ser efetuada, em horário expediente, no prédio 
sede, situada na Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, Centro em Conchal SP, até 02 
(dois) dias anterior à realização do certame. 

7.6. O CNPJ e Inscrição Estadual a ser indicado nos documentos da proposta de preço e 
da habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente 
faturará e fornecerá o objeto da presente licitação. 

7.7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se 
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, sendo aceiro apenas como forma de 
ilustração das propostas de preço. 

8. 	DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1): 
8.1. O envelope "Proposta de Preço" deverá conter a proposta de preço da licitante, que 

deverá atender aos seguintes requisitos: 
8.1. O envelope "Proposta de Preço" deverá conter a proposta de preço da licitante, que 

deverá atender aos seguintes requisitos: 
A proposta de preços deverá ser elaborada em língua portuguesa, datilografada e/ou 
digitada em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas, constando o preço dos 
itens, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula, no valor unitário e 
total, em algarismos arábicos, assinada na última folha e rubricadas nas demais 
folhas pelo representante da licitante, especificando o objeto de forma clara e 
inequívoca, atendendo as especificações mínimas constantes do ANEXO VII. 

II 	Apresentar a DESCRIÇÃO/MARCA e TIPO do item/objeto ofertado, bem como 
preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do 
objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
licitado e constante da proposta. 

III 	Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse 
prazo será considerado como tal; 

IV 	Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, 
endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se 
houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva. 

V 	Conter prazo de entrega do objeto licitado. Não havendo indicação expressa, será 
considerado como prazo de entrega, aquele constante deste inciso. 

VI 	O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuado pelo 
município em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou 
mensalmente em caso de prestação de serviços, na forma de Boleto ou Ordem 
Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante apresentação das 
respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo 
acompanhamento do contrato. 

Rua Francisco Ferreira Alves nr,. 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13035-000 
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VII 	Conter o nome completo, número dos documentos pessoais neste caso do RG e CPF, 
nacionalidade, cargo/função, estado civil e endereço residencial completo do 
responsável pela assinatura do contrato. 

VIII Conter o nome e número do Banco, da Agência Bancária e da Conta Corrente para 
efeito de pagamento do objeto licitado e contratado. 

8.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor 
unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 

8.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 

8.4. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 
entrega do objeto licitado conforme disposto no item 8. 

8.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 
convocatório. 

8.6. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

8.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, 
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, 
sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal 
mencionada no preâmbulo deste edital. 

9. 	DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2): 

9.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:  
9.1.1. Prova de inscrição no CNPJ da empresa - Cartão CNPJ; 
9.1.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a 

Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 
9.1.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.1.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos 

Trabalhistas com efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei n° 12.440/2011 e à 
Resolução Administrativa TST n° 1470/2011. 

9.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
9.2.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

9.3. DECLARAÇÕES RELATIVAS À HABILITAÇÃO:  
9.3.1. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o 

inteiro teor do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que 
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento 
integral das obrigações desta licitação (ANEXO V); 

9.3.2. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, 
em qualquer Trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos: 
(ANEXO VI); 

9.3.4. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação 
e habilitação com a administração pública. (ANEXO VII). 
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9.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
9.4.1. 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. 

9.4.2. Cópia autenticada do Alvará/Licença Sanitária Estadual ou Municipal para a 
atividade desenvolvida pela empresa. 

9.5. DEMAIS INFORMAÇÕES:  
9.5.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta 

Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias, imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 

9.5.2. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou 
seja, seda matriz, todos os documentos deverão ser da matriz, se de alguma filial, 
todos os documentos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos 
para a matriz e todas as filiais. 

9.5.3. Os documentos apresentados sem autenticação e que não possam ser consultados 
na internet através de sites oficiais serão considerados inválidos. 

10. 	DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
10.1. No dia, hora e local designado neste edital, na presença dos representantes de todas 

as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao 
ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os 
documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega 
por pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das 
licitantes: 

a) Credenciamento, (ANEXO I) e ou Procuração publica ou particular com firma 
reconhecida em cartório competente, juntamente com os documentos pessoais do 
mesmo. 

b) Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou 
da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes 
para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

c) Os envelopes de n° 01 - Proposta e n° 02 - Habilitação devidamente identificados e 
lacrados. 

d) A declaração de cumprimento e requisito de habilitação (ANEXO II). 
e) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 

(para as licitantes que assim se enquadrarem), (ANEXO III). 
10.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 

Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 
admitidas novas licitantes ao certame. 

10.3. Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro 
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto na alínea "a", do item 10.1. exame 
este iniciado antes da abertura da sessão. 

10.4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura 
dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as 
suas folhas. 

10.5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

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



-r' 
O O O O 6 5 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÀO E CONTRATOS 

11. 	DO JULGAMENTO: 
11.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas 

e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do 
menor preço por item do objeto deste edital. 

11.1.1. A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas 
de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances 
verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e 
exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor. 

11.1.2. Durante a etapa de lances só será permitido o uso de celulares para a consulta 
de preços sob autorização do Pregoeiro, pelo prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar 
ligações para consulta de preços, fora da sala da sessão, ou estiver ausente da 
sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e 
será excluído da etapa de lances para aquele item. 

11.1.3. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em 
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do 
presente edital. 

11.2. Etapa de Classificação de Preços: 
11.2.1. Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes, 

obedecendo a ordem crescente de protocolo. 
11.2.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 

propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os 
respectivos valores ofertados. 

11.2.3. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os 
lances de: 

11.2.3.1. 	Para os respectivos itens, a redução mínima entre os lances deverá ser 
acima de R$ 0,02 (dois centavos). 

11.2.4. 	A classificação se dará pela proposta de menor preço para o item e aquelas 
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 
que seus autores participem dos lances verbais. (Aplicando-se a Lei 
Complementar n° 123/06). 

11.2.5. Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, será classificará as melhores propostas, 
até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

11.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances 
verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos 
e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser 
inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 

11.2.7. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 
lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da 
proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente, 
em ordem decrescente de valor. 

11.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item. 

11.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para o item, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
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proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente, 
em ordem decrescente de valor. 

11.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item. 

11.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para o item, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais para o item, ficando sua última proposta registrada para 
classificação, na final da etapa competitiva. 

11.2.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

11.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificada a menor proposta 
vencedora, o Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas à redução do preço e examinará a aceitabilidade da primeira classificada, 
quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito. 

11.2.12. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao edital. 

11.2.13. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se 
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na 
mesma sessão do Pregão. 

11.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 
desistente às sanções administrativas constantes do item 20, deste edital. 

11.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou que entregar os itens 
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previsto 
neste Pregão; 

11.2.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 
na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

12. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR N° 123/06. 

12.1. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar n° 123/06, será 
observado o seguinte: 

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa 
que não estiver amparada por esta Lei Complementar. 

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos após a notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 

c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea "b", será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea "b", o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

12.2. Etapa de Habilitação, Declaração da licitante vencedora e adjudicação. 
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12.2.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 10 deste edital, e sendo aceitável a 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do 
envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 

12.2.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para 
a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste edital, serão inabilitadas. 

12.2.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

12.2.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa 
ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, caso 
apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, 
para a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de negativa. 

Parágrafo Único 	A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 

12.2.5. Constatado o atendimento das exigências previstas neste edital, a licitante será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio 
Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese 
de existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da 
regularidade dos atos procedimentais. 

12.2.6. Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da 
licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo Pregoeiro. 

12.2.7. Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais 
apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para 
habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, 
pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) 
licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 

12.2.8. Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras, serão devolvidos, ao fmal da sessão. 

12.2.9. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à 
licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a 
Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Conchal, para homologação do 
certame e decisão quanto à aquisição; na hipótese de existência de recursos, os 
autos serão encaminhados a Assessoria Jurídica para apreciação e parecer, e em 
caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, 
homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

13. 	DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
13.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 

licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com 
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registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 
até 03 (três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contra-razões em igual numero de dias, que começarão a correr do término do prazo 
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, sendo que o recurso 
deverá ser protocolizado no Setor de Protocolo desta Prefeitura, das 08:00 às 16:00 
horas, devidamente assinado, juntando a respectiva procuração com amplos 
poderes. 

13.2 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.3. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira 
Alves n° 364, Centro, Conchal SP, no Departamento de Licitação e Contratos; 

13.4. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as 
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, 
expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da 
sessão. 

13.4.1. Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 

14. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
14.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a 

licitante vencedora, serão formalizadas através de instrumento contratual, 
observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos, na legislação 
vigente e na proposta do licitante vencedor. 

14.2. A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o instrumento 
contratual, que deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, 
contados a partir da convocação. 

14.3. O prazo estipulado no subitem 14.2. poderã ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

14.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o instrumento contratual no 
prazo e condições estabelecidas neste edital, examinar as ofertas subseqüentes e a 
qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a 
apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor. 

15. DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO CONTRATUAL: 
15.1. O período de vigência do presente instrumento contratual será de 12 (doze) meses 

contados a partir da data de assinatura. 

16. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 
16.1. 	A(s) despesa(s) decorrente desta licitação correrão por conta da(s) 	Dotação(ões) 

Orçamentária(s) do(s) Elemento(s), a saber: 
6.1.1. n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); 
6.1.2. n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (875) (876); 
6.1.3. n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (877) (878), relativo ao exercício de 2017. 

17. DO PREÇO E DO REAJUSTE: 
17.1. Os preços propostos somente poderão ser reajustados, mediante a apresentação pela 

vencedora do certame de planilha de custos e demais documentação que comprovem 
a necessidade do respectivo reajuste, objetivando a manutenção do equilíbrio 
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econômico-financeiro do instrumento contratual, mediante prévia autorização da 
Administração Municipal. 

18. DO PAGAMENTO: 
18.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuada pelo 

município em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou 
mensalmente para prestação de serviços, na forma de Boleto ou Ordem Bancária em 
conta corrente indicada pela contratada, mediante apresentação das respectivas 
Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo acompanhamento 
do contrato. 

18.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 

18.3. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados créditos da CONTRATADA para 
cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham 
sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 

18.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e 
das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
19.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n°  8.666/93 

atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 

II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/ gestor do contrato o 
objeto da presente licitação; 

IV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço prestando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for entregue e ou prestado em 
desacordo com apresentado na proposta. 

19.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

IV 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 
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20. 	DAS PENALIDADES: 
20.1. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 

percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

20.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual; 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
20.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

20.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

20.5 As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

21. 	DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
21.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 

termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de 
acordo com os prazos do art. 41 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, no endereço 
discriminado no subitem 1.1. deste edital, cabendo ao pregoeiro (a) decidir sobre a 
petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (19) 3866-8600. 

21.2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os 
respectivos prazos legais. 

21.3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

22. 	DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
22.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de 

sua publicação. 

23. 	DO REGISTRO DE PREÇOS: 
23.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição para contratações 
futuras da Administração Pública. 

23.2. A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as 
condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, 
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especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições 
contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas. 

23.3. Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, 
pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços. 

23.4. Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa 
da presente licitação especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata 
de Registro de Preços. 

23.5. O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Conchal. 
23.6. A existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de procedimento 
específico para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

23.7. Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) 
dias que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas. 

23.8. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão 
Gerenciador, por intermédio de instrumento contratual. 

24. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
24.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento 

vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura 
contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais 
classificados, obedecendo à ordem de classificação e os preços propostos. 

24.2. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se 
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços e o instrumento contratual, sem 
prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o município de Conchal 
convocará os demais licitantes, na ordem de classificação. 

25. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
25.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 

contidas no artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 
25.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, 
cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto 
aos fornecedores. 

25.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

25.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 

25.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
25.3.4. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
25.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 

25.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento. 

25.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
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26. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
26.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
26.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
26.1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 
26.1.3. presentes razões de interesse público. 
26.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados a 

contraditória e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Órgão Gerenciador. 

26.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
27.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses 
públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 

27.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades 
e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública 
deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do 
mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 

27.3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 

27.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste edital, nos 
termos do item 27.6. e a homologação do resultado desta licitação, não implicará em 
direito à contratação. 

27.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-
se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal na Prefeitura do Município de Conchal, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

27.6. O Prefeito Municipal, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou 
mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada. 

27.7. No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não prejudicar a formulação das propostas. 

27.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será 
competente exclusivamente o Foro da Comarca de Conchal. 

27.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário 
anteriormente estabelecido. 

27.10. A cópia completa deste edital poderá ser retirada gratuitamente, no site 
http://www.conchal.sp.gov.br. Caso a empresa deseje retirar o edital impresso, 
deverá procurar o Departamento de Licitação e Contratos no prédio do Paço 
Municipal, e efetuar o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), mediante guia de 
recolhimento para as despesas das reproduções ou encaminhar solicitação através 
do e-mail: licitacao(ti,conchal.sp.gov.br.  

27.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
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27.12. Fazem partes integrantes deste edital: 
ANEXO I 	Minuta credenciamento. 
ANEXO II 	Declaração de cumprimento e requisito de habilitação. 
ANEXO III 	Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
ANEXO IV 	Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital. 
ANEXO V 	Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho. 
ANEXO VI 	Declaração de fatos supervenientes. 
ANEXO VII Termo de referência. 
ANEXO VIII Modelo de proposta. 
ANEXO IX 	Minuta Ata Registro de Preço. 
ANEXO X 	Minuta de contrato. 
22.13. OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, INFORMAÇÕES, 

ENCAMINHADOS POR E-MAIL, FAX, OU POR QUALQUER OUTRO PROCESSO 
ELETRÔNICO, NÃO SERÃO ACATADOS, DEVENDO OS MESMOS SEREM 
PROTOCOLADOS DIRETAMENTE JUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO 
FERREIRA ALVES N° 364, CENTRO CONCHAL SP, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 
15:00 HORAS, EM DIAS DE EXPEDIENTE. 

Conchal, 31 de janeiro de 2017 
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ANEXO I 

MINUTA CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

A (nome da licitante), por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob n° 	  

credencia como seu representante o Sr. 	 , portador do RG n° 

	  e CPF n° 	 , para em seu nome participar do certame em 

epígrafe, conferindo-lhe poderes específicos para formular lances, negociar taxas, interpor 

recursos e desistir de sua interposição, e praticar todos os demais atos inerentes ao 

certame, na sessão pública de processamento do Pregão. 

Local e data, _ de 	 2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

!Firma reconhecida) 

Observação: A minuta de credenciamento deverá ser impressa em papel timbrado da 
empresa licitante. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 553/17 

	  inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

representante legal o Sr.(a) 	  portador(a) do 

RG n° 	 e CPF n° 	 , DECLARA, por seu representante legal 

infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4° da Lei n° 10.520/02 de 

17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e para fins do Pregão 

Presencial n° 02/17 da Prefeitura Municipal de Conchal SP, DECLARA expressamente que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa 	  (denominação da pessoa 

jurídica), com CNPJ n° 	 e Inscrição Estadual n° 	  

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

previsto nos incisos do § 4° do art. 3° da 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 do Pregão 

Presencial n° 02/17, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/ 17 

inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

representante legal o Sr.(a) 	  portador(a) do RG n° 	 

e CPF n° 	 , DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que 

conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, 

bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o 

cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP; 13835-000 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

inscrita no CNPJ n° 

e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu representante legal o 

portador(a) do RG n° 	  e CPF n° 

	 , DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 

n° 8.666 atualizada, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

	  nome da empresa (CNPJ) 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , com (endereço completo) à 

Rua/Avenida 	 , DECLARA sob as penas da lei, que até 

a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a 

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAI, N° 02/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame a aquisição de gêneros alimentícios para a 

merenda escolar de Conchal SP (Pães). 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação garante a transferência de recursos financeiros para subsidiar a 
alimentação escolar. O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com 
base no censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. 

2.2. Com a aproximação do inicio das aulas do ano letivo de 2017 o objetivo é oferecer 
diariamente como complemento alimentar comida de qualidade e com muito sabor 
aos alunos da rede de ensino Municipal. Por isso, o Ministério da Educação reforçou 
o uso dos produtos in natura no cardápio é ao uso de receitas, com mais fibras, 
menos sódio, visando o fortalecimento e a saúde de nossas crianças de forma 
saudável. 

2.3. Todas as escolas do município são beneficiadas com o programa de Alimentação 
Escolar, pois uma alimentação escolar de qualidade é capaz de melhorar o 
desempenho dos estudantes, contribuir para sua saúde e nutrição e também busca 
difundir as boas práticas para nossos alunos e suas famílias, para que possam 
aprender a escolher produtos mais saudáveis. 

2.4. O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE preconiza que cada criança 
receba em período de permanência na escola 15% (quinze por cento) de suas 
necessidades nutricionais. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. Conforme Anexo I - TERMO DE REFERENCIA. 

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. Os produtos alimentícios a serem adquiridos deverão ser de qualidade 

inquestionável, devendo estar em conformidade com a descrição constante neste 
termo de referencia, estando ainda sujeitos a amplo teste de qualidade, reservando-
se a Prefeitura do Município de Conchal o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, 
obrigando-se a empresa vencedora a promover suas substituições sem qualquer 
ônus adicional, sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas. 

4.2. Os produtos alimentícios devem apresentar rotulagem conforme legislação: registro 
no órgão competente, data de fabricação e validade, critérios para armazenamento, 
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), dados do produtor, peso, orientações 
sobre armazenamento, de acordo com a legislação vigente, exceto o item 04 do 
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. 

4.3. As empresas vencedoras serão responsáveis por seus produtos até a data que expirar 
a validade dos mesmos, valendo para resolução de qualquer dúvida, o Código de 
Defesa do Consumidor. 
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4.4. Em qualquer fase do fornecimento, havendo suspeita de contaminação e/ou adulteração 
de produtos, poderão ser encaminhadas amostras para análise laboratorial, conforme 
determinação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ficando o 
pagamento do fornecimento condicionado ao resultado apresentado. Comprovada a 
irregularidade, a despesa da análise dos produtos suspeitos correrá por conta do 
fornecedor. 

4.5. Será de responsabilidade das empresas vencedoras, a qualidade físico-química e 
sanitária dos produtos licitados. 

4.6. O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os padrões 
e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - 
ANVISA, 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). 

4.7. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado estranho 
de conservação e apresentação deverão ser substituídos em sua totalidade, num prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Para os itens 01, 02 e 03 do ANEXO I - Termo de Referência em até 03 (três) dias a 

partir do recebimento da requisição, e 
5.2. Para o item 04 do ANEXO I - Termo de Referência em até 24 (vinte e quatro) horas a 

partir do recebimento da requisição. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. De Segunda-Feira a Sexta-Feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 08:00 ás 

10:30 e das 12:00 ás 14:00. 
6.2. As entregas serão parceladas durante a vigência contratual. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. Rua Mato Grosso, s/n Parque Industrial em Conchal - SP CEP: 13835-000 - Fone: 

(19) 3866-2577 - e-mail: cozinhapiloto0conchal.sp.gov.br  e ou em outro local 
designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a entregar os produtos com a validade 

mínima igual ou superior a 75 % (setenta e cinco por cento) da data de validade 
contado a partir da data de fabricação. 

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

Elementos, a saber: 
9.1.1.n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Próprio 
9.1.2.n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (875) (876); Estadual 
9.1.3.n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (877) (878); Federal 

10. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
10.1. José Roberto Ferreira de Melo - Diretor do Departamento de Educação. 
10.2. Ilva Elaine Cardoso Ferreira - Técnica em Nutrição 
10.3. Maria Donizetti Martins Manara - Cozinheira 
10.4. Célia Regina Bonin Barbosa da Silva - Servente 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (PÃES) 

ITEM 01 
ALIMENTO Pão tipo bisnaguinha 

QUANTIDADE 12.000pacotes 
TIPO Bisnaguinha 

UIVIDADE Pacote de 300gr 
EMBALAGEM Saco plástico 

DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Pão tipo bisnaguinha, com textura extremamente macia, com 
massa sovada, com aparência clara, feito com matéria prima de 
primeira, contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fálico, açúcar invertido, açúcar, gordura vegetal, ovo, glicose de 
milho, sal refinado, glúten, leite integral, estabilizantes lecitina de 
soja e estearoil 2-lactil lactato de cálcio, conservadorpropionato de 
cálcio e acidulante ácido ascórbico, contém glúten, embalagem 
contendo no mínimo 15 (quinze) unidades. Validade mínima de 4 
dias após a entrega. 	 . 

ITEM 02 
ALIMENTO Pão tipo hot dog 

QUANTIDADE 12.000 caixas 
TIPO Hot dog 

UNIDADE Unidade de 70gr 
EMBALAGEM Caixa contendo 40 unidades 

DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Pão tipo hot dog tradicional, não embalado individualmente, 
pesando 70gr cada unidade, farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, glicose de milho, açúcar, gordura vegetal, sal 
refinado, glúten, soro de leite em pó, extrato de malte, estabilizante 
lecitina de soja, conservador propionato de cálcio e emulsificante 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos. 

ITEM 03 
ALIMENTO Pão tipo forma integral 

QUANTIDADE 8.000 pacotes 
TIPO Forma integral 

UNIDADE Pacote de 500gr 
EMBALAGEM Saco plástico 

DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Produzido com farinha de trigo integral da melhor qualidade, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, farinha de 
aveia, flocos de trigo, gordura vegetal, açúcar mascavo, açúcar 
refinado, óleo de canola, glúten, sal refinado, fibra de soja, fibra 
de 	trigo, 	estabilizante 	estearoil 	2-lactil 	lactato 	de 	cálcio 	e 
conservador propionato de cálcio, embalagem contendo no mínimo 
20 (vinte) fatias. 
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ITEM 04 
ALIMENTO Pão Francês 

QUANTIDADE 65.000 und 
TIPO Francês 

UNIDADE 50gr 
EMBALAGEM - 

DESCRIÇÃO TÉCNICA'   
OBSERVAÇÃO 

Pão tipo francês, produzido no dia da entrega. 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

NOME DA EMPRESA: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

Apresentamos nossa proposta para o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DE •  CONCHAL SP " 	", 
descritos abaixo objeto da presente licitação, modalidade Pregão Presencial n°  /17, 
acatando todas as estipulações consignadas neste edital: 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO EMBALAGEM MARCA R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

01 

02 

03 

VALOR TOTAL/GLOBAL R$ 0,00 (reais). 

Prazo de validade da proposta: 	 (não inferior a 60 (sessenta) dias). 

Razão Social: 	 , endereço completo 	  

CNPJ n° 	  e Inscrição Estadual n° 	  Telefone: ( 	) 

	  - Fax: ( 	) 	 , endereço eletrônico: 	  

Prazo de pagamento: 	  
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Praça de pagamento: Banco: 	 Agência: 	 Conta Corrente: 

município: 	  

Prazo de entrega da aquisição/prestação de serviço do objeto: 	  

Prazo de garantia do objeto: 	  

Nome do responsável pela assinatura contrato: 	  

portador do RG n° 	 e CPF n° 	 - Nacionalidade: 	  

Estado Civil: 	 , Cargo/ Função: 	 , Endereço residencial: 

	, Bairro 	 , Cidade 	 , Estado 	  

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 
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ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos 	dias do mês de 	de 2017, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. Ademir Antonio de Azevedo, de acordo com o Decreto n° 

3.930 de 02 de janeiro de 2017, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, nos 

termos da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e demais normas legais aplicáveis, em face 

da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de 

Preços, cujo, o resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito Municipal 

de Conchal SP o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, RESOLVE registrar os preços para 

eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de Conchal SP 

"pães", nas quantidades, termos e condições descritas no ANEXO VII do mencionado edital, 

que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa cuja 

proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima numerado, qual seja: R$ 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme 
ANEXO VII - Termo de Referencia, a partir da requisição de pedido pelo 
Departamento/Setor requisitante de acordo com as especificações, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados 
da data de sua publicação. 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à 
vantagem. 

3.2. Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da 
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem ratificados, obedecida a ordem de classificação. 

3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando 
os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

3.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 

ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos e ou prestação de serviços, 
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos; 

3.5. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é 
o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial para Registros de Preços deste certame. 

3.6. Para cada item/prestação de serviço de que trata esta Ata, serão observadas, quanto 
ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial para 
Registros de Preços que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso. 

3.7. O preço total a ser pago por item/prestação de serviço será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial para Registros de Preços pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

4.1. A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será representada 
pela expedição do instrumento contratual, da qual constará, no mínimo, 
identificação da licitação, especificações resumidas da prestação de serviços, 
quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo de disponibilidade. 

4.2. Convocação para assinatura do instrumento contratual: 
4,2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto 

à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar o instrumento 
contratual; 

4.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o contrato de prestação de 
serviços, a empresa obriga-se a vender os bens registrados, conforme especificações e 
condições contidas no edital, em seus anexos e também na proposta apresentada; 

CLÁUSULA QUINTA 
- DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) 
pela(s) empresa(s) contratada, observado o que consta neste edital e seus anexos, 
inclusive quanto à forma e condições de pagamento. 
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5.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser 
emitida em nome da CONTRATANTE, da qual deverá constar o número desta licitação. 

5.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega da respectiva Nota 
Fiscal devidamente atestada pelo Departamento competente da municipalidade. 

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme prevê o 
artigo 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93 e demais alterações posteriores. 

CLÁUSULA SETIMA 
- DAS PENALIDADES 

7.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

7.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual, 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
7.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

7.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

7.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA OITAVA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
8.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
8.1.2. 	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado. 
8.1.3. Presentes razões de interesse público. 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

000039 

8.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 
contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Órgão Gerenciador. 

8.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

8.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do município. 

CLÁUSULA NONA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

9.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador/ Prefeitura do Município de Conchal SP. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, ficarão a cargo do Foro da Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de Conchal/SP, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

RAPAHEL MORENO PANINI 
Pregoeiro 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 
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MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

Aos 	dias do mês de 	do ano de 2017, nesta cidade de Conchal SP, compareceram de 

um lado a Prefeitura do Município de Conchal, doravante denominada CONTRATANTE, 

aqui representada pelo Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, Prefeito Municipal, 

e de outro a empresa  	. situada na 	  

11° 	Bairro 	, na cidade de 	 , Estado de 	. CEP. 	  

inscrita no CNPJ n° 	  e Inscrição Estadual n° 	  

representada pelo Sr.(a) 	 , portador(a) do CPF n° 	 e 

RG n° 	 denominada CONTRATADA, para celebrar o presente instrumento, 

resultado do PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17, do tipo "MENOR PREÇO". de acordo e 

conforme a Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, que será regida pela Lei Federal n° 

10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal 

n° 8.666/93 atualizada, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e às 

seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DE 
CONCHAL SP "PÃES" de acordo com o edital do Pregão Presencial n° 02/17. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

2.1. Além das obrigações resultantes da observáncia da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 

II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor do contrato o 
objeto da presente licitação; 

IV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço prestando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 
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V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for entregue e ou prestado em 
desacordo com apresentado na proposta. 

2.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

IV 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

31. 	Fica ajustado o valor do presente instrumento em R$ 0,00 (reais). 
3.2. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 

resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 

3.3. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, 
na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento do contrato. 

3.4. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 
e das propostas de preços, bem como o da Nota de Empenho; 

3.5. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 
empenho. 

3.6. Em caso de devolução da Nota Fiscal/ Fatura para correção, o prazo para pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE 

4.1. Os preços propostos somente poderão ser reajustados, mediante a apresentação pela 
vencedora do certame de planilha de custos e demais documentação que comprovem 
a necessidade do respectivo reajuste, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do instrumento contratual, mediante prévia autorização da 
Administração Municipal. 

CLÁUSULA QUINTA 
- DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO CONTRATUAL 

5.1. O período de vigência do presente instrumento contratual será de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de assinatura. 

CLÁUSULA SEXTA 
- RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

6.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das Dotações 
Orçamentárias do Elemento, a saber: 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchalsp.aov.br  
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ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

000092 

6.1.1. n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); 
6.1.2. n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (875) (876); 
6.1.3. n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (877) (878), relativo ao exercício de 2017. 

CLÁUSULA SETIMA 
- DAS PENALIDADES: 

7.1. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste instrumento, 
até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

7.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor do presente instrumento contratual; 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
7.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

7.4. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

7.5. As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento 
eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o 
desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária 
devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a 
contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA OITAVA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei 
Federal n° 8.666/93 atualizada. 

CLÁUSULA NONA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

9.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme prevê o art. 
65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93 e demais alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DA PUBLICAÇÃO 

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo deste instrumento contrato na imprensa oficial ou em Jornal 
de grande circulação no município. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchal.sp.gov.br  
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--r 
CG0093 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

11.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

12.1. Fazem parte integrante deste instrumento contratual: 
• Edital; 
• Anexo VII - Termo de Referencia; 
• Anexo VIII - Planilha Proposta; 
• Termo de Ciência e Notificação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DO FORO 

13.1. 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 ignorância, o presente Instrumento Convocatório será afixado em local de 
costume, tudo em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 atualizada. 

ADRIANA FRANCO DA SILVA 
	

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
DIRETORA JURIDICA 

	
PREFEITO MUMCIPAL 

OAB n° 132.700 

EMPRESA CONTRATADA 
CIVPJ n° 

TESTEMUNHAS: 

1  	 2 - 	  
ALEX CORDEIRO 	 RAPAHEL MORENO PANINI 

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

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 
OBJETO: 

ADVOGADA: 

 

Prefeitura do Município de Conchal. 

n° 02/17. 
Registro de Preços para a aquisição de gêneros alimentícios 
para a merenda escolar de Conchal SP "Pães" 
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: prefeito(/' conchal.sp.gov.br  
E-mail pessoal: vandomagnusson(a hotmail.com  

Assinatura: 	  

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

Assinatura: 	  
• 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: Iicitacao@conchaisp.gov.br  
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A 
MERENDA ESCOLAR DE CONCHAL SP "PÃES" 

RAZÃO SOCIAL: 

CIVPJ n°: 	  

ENDEREÇO: 	  

e-mail: 	  

CIDADE: 	 - ESTADO: 	- FONE: (---) 	 FAX: (---) 	 

PESSOA PARA CONTATO: 	  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

Local:  	de 	de 2017. 

ASSINATURA 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CONCHAL e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do 
edital e remeter ao Departamento de Licitação e Contratos, pelo tel./ fax: (19) 3866-8614. 

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais 
comunicações e/ ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 

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

Licitação e Compras 

EDITAIS E LICITAÇÕES 

Fique por dentro dos documentos de editais e licitações da Prefeitura do Município de Conchal 

PREGÃO PRESENCIAL 04/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (CARNES, FRIOS, 

EMBUTIDOS E IOGURTE) 

Divulgado em 31/01/2017 às 16:11:12hs 

PREGÃO PRESENCIAL 03/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (HORTJPRUTIGRANJEIROS) 

Divulgad. 	 as 16:10:25hs 

FiREGÃO PRESENCIAL 02/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (PÃES) 

Divulgado em 31/01/2017 às 16:09:43hs 

PREGÃO PRESÊNC1AL_ r 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

ESTOJO ESCOLAR 

Divulgado em 31/01/2017 às 16:08:31hs 

Previsão do Tempo 
CHAMADA PÚBLICA 01/17 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A 

MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) 

Divulgado em 31/01/2017 às 16:07:50hs 

CHAMADA PUBLICA 02/16 - CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO O CADASTRAMENTO 

DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE QUALQUER NATUREZA, AUTORIZADAS A 

FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS 

Divulgado em 30/11/2016 às 14:44:14hs 

PREGÃO PRESENCIAL 40/16 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TRANSMISSOR DE 

NIVEL/VAZÃO ULTRASSONICO 

Divulgado em 31/10/2016 às 15:50:15hs 

PREGAO PRESENCIAL 39/16 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 

VEICULOS ESPECIFICOS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA 

Divulgado em 21/10/2016 ás 15:50:10hs 

PREGÃO PRESENCIAL 38/16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL E GASOLINA) 

Divulgado em 15/09/2016 às 14:46:15hs 

PREGÃO PRESENCIAL 37/16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

CARTUCHOS, TONERS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

Divulgado em 16/08/2016 is 09:11:24hs 

PREGÃO PRESENCIAL 36/16 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA CABO 

Divulgado em 15/08/2016 ás 15:32:04hs 

Links Interessantes 

GO,,JRNO DO ESTACO De 

SÃO PAULO 

it 
UM PAIS o e TODOS 

GOVERNO FEDERAL 

http://www.conchal.sp.gov.br/source/orgaos/licitacao_compras/editais.jsp 	 1/18 
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São Paulo, 12701018  1 3 quarta-feira, 1°  de fevereiro  de 2017 	 Diário Oficial Poder  Executivo - Seção I 

o formato original serão adequadas para satisfazer a presente 	Tendo-se em vista os parecerres emitidos pela Assessoria 
alteração 3 - As demais disposições permanecem inaheradas, 
inclusive os prazos. Casoto- SP, 31 de janeiro de 2017. Apare-
cida de Fátima Csalrtali Nascimento - Prefeita. 

OBJEIO.Registro de Preço de cestas básica; cale leite e 
arimaz conforme edital 

11Plit Menor Preço por item 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 13/02/2017 

ás 14:30 hora, 
LOCAL Paço Municipal. sito na Praça José Rodrigues do 

Nascimento, 30, Água Fria - CaremartSP. 
ESCLARECIMENTOS: endereço adma. no horário das 0830 

horas as 16:30 horas 
EDITAL: devera ser adquirido no unte: www.cajamatsp.gov. 

br 
Caiam.. 31 de janeiro de 2017. Ana Pauta Polono Ribas de 

Andrade- Prefeita. 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PA nn 3401/16 - PR n° 06/17 
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de ser-

viços de gerendamenta, controle e fornecimento de combustível 
por meio de implantação e operação de esterno informatizado e 
integrado, com utilização de tecnologia de cartão magnético ou 
eletrônico, em rede de serviço credenciada para atender a frota 
de veiculas e maquinas da Prefeitura Municipal de Cajarnat 
conforme especificações constantes do Termo de Referenda -
Anexo II 

TIPO, Menor Preço por nem 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 13/02/2017 

às 09:00 hora, 
LOCAL Paço Municipal, sim na Praça José Rodrigues do 

Nascimento, 30, Água Ena Caiamar/SP. 
ESCLARECIMENTOS: endereço mima. rio bugio das 0830 

horas as 1630 horas 
EDITAL: deverá ser adquirido no cite winvcajamaesp.gov. 

e 
Cajamac 31 de janeiro de 2017. Ana Paula %latia Ribas de 

Andrade - Prefeita. 

CAJATI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI 

Catas 21 de janeiro de 2017. 
LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO 
Prefeito Municipal 

CAMPOS DO JORDÃO 

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO  

A Cantara Municipal de Campos do Media, em cumptimen- 
to ao que dispõe o parágrafo 6" do Artigo 39 da Constituição da 
República Federativa do Brasd, laz saber o valor dos subsidias e 
dm remunerações dos cargos e empregos piblicos desta Cama- 
ra Municipal, no exerdet de 2.017: 

Cargos / Remuneração' Mensal - RS 
Agente de Serviços Gerais - RS 1.099.41 
Agente Técnico Legislativo - RS 1.511,68 
Almoxarife - RS 1.511,68 
Assessor rei Comunicação - RS 2.198.81 
Assessor Juridico da Presidéncia - RS 6195.00 
Assessor Legislativo - RS 2.824,92 
Assessor Parlamentar - RS 6.195.00 
Auxiliar Administrativo - RS 1.511.68 
Auxiliar de Plenário - RS 1.236,83 
Chefe da Seção de Contabilidade e Recursos Humanos - RI 

2.82492 
Chefe de Gabinete da Presidenda - RS 6.195.00 
Contador - RS 2.824,92 
Controlador tremo (função de confiança) - salário base + 

adidemal de 309. 
Copeiro - RS 1.099,41 
Coordenador de Contrai. e Património - RS 6.195,00 
Coordenador Legislativo- RS 6.195,00 
Diretor Administrativo - RS 6195,00 
Diretor Financeiro- RS 6.195,00 
Motorista-RS 1.099,41 
Portem - RS 1.099,41 
Procurador Arrieiro- RS 3.985,34 
Técnico de Informática -- RS 2.473.66 
Vereador - RS 6.012,00 
Zelador - RS 1.099.41 
Camara Municipal de Campos do bordão, 12 de janeiro 

de 2.017. 
LUIZ EMPE COSTA CINTRA 
Presidente 

CANITAR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR 

Extrato Contrato n° 01/2017 
Contratante, Prefeitura Munidas,' de Catita 
Contratado: Maria de Unirdes de lima Felipe - ME 
Objeto: a Contratação De Empresa Especializada Para A 

Prestação De Serviços De Coleta, Transporte tratamento E Dis-
posição final De Resíduos Do Serviço De Saúde - Rss Produzido 
Na Município De Cantar- SP 

Contratado: Nair Bernardo de Mendonça 
Data: 12/012017 
Prorrogação de Prazo 
1° Termo aditivo do Contrato 41/1016 
Contratante: Prefeitura Municipal de Canitar 
Contratado. Piroili Turismo Lida • Me 
Data:24/01/2017 
Prorrogação de Prazo 
701150 DE LICITAÇÃO 

CARAGUATAlUBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA  

O PREFEITO JOSE PEREIRA DE AGUILAR IUNIOR FAZ 
SABER QUE SE ENCONTFL&ABERTO O SEGUINTE PROCESSO 
LICITATORIO 

PREGÃO PRESENCIAI tf 0Ed17 - EDITAL hl" 16/17 - PRO- 

Obter.: Registro de preços de gMeros alimentkios para 
consumo no café da manh.i de diversas seaetarias - Abertura 
14.02.17 às 09hCOmin Au Siqueira Campo; 44, Centra O 
Edital completo encontra-se no sete da Prefeitura: e...cangue-
tatuha.sp.gov.brilicitmoes, 

EXTRATOS DE CONTRATOS 
CONTRATO Fn 73/7017 PROCESSO N' 1771/2017 INX 

12/17 • CONTRATADA: RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS - Objeto: 
gestação de serviços anistie. do Sbon do Cantor FELIPE 
ARAMO, a ser realizado no dia 29 de janeiro, na Praça de Even-
tos - Valor global: RS 50.000,00 . ASSINATURA: 27.01.2017. 

CONTRATO N' 18/2017 - PROCESSO N° 1767/2017 - INX 
PC 13/17 - CONTRATADA: PAZ E BEM EDIÇÕES MUSICAIS 
170A ME - Objeto: prestação de serviços anistie. do Show do 
Cantor THIAGUINHO, a ser realizado no dia 26 de janeiro. na 
Praça de Eventos - Valor global: RS 195.000,00 - ASSINATURA: 
73.01.2017. 

CONTRATO 14° 20/2017 - PROCESSO N. 2026/2017 - RiX 
Id° 14/17 - CONTRATADA: IOSEMAR l Dl SOUSA PRODUÇÕES 
ARDSTICAS E AUDIOVISUAIS ME- Objeto: prestação de serviços 
anistie. do Show da banda RASTAPE. a ser realizado no dia 26 
de janeiro. na Praça da Cultura - Valor global-  RI 26.000.00 -
ASSINATURA: 16.01.7017. 

CONTRATO N°22/2017 PROCESSO N' 2028/2017 - INX ED 
15/17 . CONTRATADA: SOM E CIA PROMOÇÃO E PRODUÇÕES 
ARIISTICAS LIDA - Objeto. prestação de serviços artísticos do 
Shon da Cantora LECI BRANDÃO, a ser realizado no dia 27 de 
janeiro na Praça da Cultura - Valor global RS 36.000.00 - ASSI-
NATURA:26.012017. 

CONTRATO N. 21/2017 - PROCESSO 102144/2017 - INX 
16/17 - CONTRATADA: AVIÕES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDI-
ÇÕES MUSICAIS LIDA Objeto: gestação de serviços artistkos 
do Show da banda AVIÕES DO FORRÓ, a sc,  realizado no dia 28 
de janeiro, na Praça de eventos - Valor global: RS 235.000,00 -
ASSINATURA 26.01.2017. 

CONTRATO le 21/2017 - PROCESSO N' 1381/2017 INX N.  
17/17 - CONTRATADA. FC13 PRODUÇÕES LEDA EPP - Objeto: 
prestação de serviços anistie. do Sazw do cantor EDUARDO 
COSTA, a ser realclaao no dia 28 de janela na Praça de eventos 
- Valor global: RS 180.000.00 - ASSINATURA. 2701 2017. 

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 
CC 106/14 - Contrato TI' 239/14 - Aditamento N.  02 -

Objeto do aditamento: Prorrogação de prazo em man 12 meses, 
passando a vigendo de 08.01.17 a 07.01.18 com valor propor. 
dorsal - Contratada EDSON LUIS GONÇALVES LESAR - Valor 
RS 71.060,00- Assinar,: 06.01.17. 

Jose Pereira de Aguda,  Junior 
Prefeito Municipal 

CASA BRANCA 

PROCESSO IT 052017 .PREGÃO PRESENCIAL It 03/2017 
.OBJETO: Registro de Preços para aquisição de pode cale e açú-
car cristal para a Prefeitura Municipal de Casa Branca RECOR-
RENTE: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.Nos termos do artigo 
109 parágrafo 4° da Lei a. 8.666/93 ante os fundamentos da 
informação da Pregoeira e Equipe deApoM, DECIDO: CONHECER 
do recurso formulado pela empresa : COMERCIAL JOÃO AFON-
SO LIDA pala, 110 Mento, NEGAR-LHE PROVIMENTO em rodos 
os seus pedidos e mantendo incólume o Processo Licitarei.. E 
corno decido Marco César de Pana Age- PREFEITO MUNICIPAL. 
Casa Branca. 31 de janeiro 2017. 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE UCITAÇÃO - Reconheço a 
dispensa de Retração. fundamentada no inciso IV do artigo 24 
da Lei Federal n 8.666/93, conforme solicitação justificativa e 
parecer jurídico, constante no processo, tendo corno objeto Co 
natação de empresa para gestação de serviras de ha 
alunos das redes municipal e estadual de ensino do 	mpio 
de Casa &anca. DISPENSA DE UOTAÇÃO n 012n1 processo 
n 	17/2017. Amparo Legal Artigo 24, inciso IV 	lei Federal 
n 8.666/93 e suas alterações Valor HM+ tiS 7. .00 (sete mil 
duzentos e sessenta reais/. Contratada: ANA e  PAULA ALVES 
RANZONI - ME, em cumprimento às detem. ries Casa Bran-
ca, 31.01.207 7-Marco Cevar de Paiva Aga.Pr 'to Municipal 

HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL II 03/2016 . PRO-
CESSO 11.  5/2017-Objeto- Registro de Preços pa aquisição He 
pó de ode e açúcar cristal para a Prefeitura Mas 	Casa 
Bronca . O Sr. Prefeito Municipal homologa as propos 
empresas : COMERCIAL JOAO AFONSO LIDA E NUTRICIONALE 
COMÉRCIO DE AUMENTOS LIDA Case Branca, 31.01.2017-
MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA PREFEITO MUNICIPAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 092017 - PROCESSO n° 
18/2017-Objeto. Contratação de empresa para prestação de 
serviços de transporte de alunos das redes municipal e estadual 
de ensino do municiai° de Casa Branca..Entrega de Envelopes 
N°01 e N' 02 até as 0850 horas do dia 13/02/2017. Local Praça 
Rui Barbosa, o" 56. Setor de Protrxdo. -Abertura: A abertura 
dos envelopes ocorrera no mesmo da indicado às 09hs. Local 
Praça Rui Rarbosa, H° 56, Setor de tidtações -Retirada do Edital 
pelo mal licitazazeCasabranCaspgoubr ou na Praça Rui 
Barbosa. 56 - Centro Setor de Protocolo.-Esclarecimentos Foce 
(19) 3671-9778. -Casa Branca 31.01.2017-Marco Cevar de Paiva 
Aga-Prefeito Municipal 

PREGÃO PRESENCIAL (4° 10/2017 - PROCESSO o" 
192017-Objeto: Aquisição de tiras e lancetas para a Farmácia 
do Departamento Municipal de Saúde e Medicina Fs.,' 	tina. -
-Entrega de Envelopes N. 01 e N• 02 até as 08:50 horas do doe 
14Al2/2017. Local Praça Rui Barbosa, n° 56. Setor de Protocolo. 
Abertura A abertura dos ernelopes ocorrerá no mesmo dia 
indicado as 091). Local Praça Rui Barbeia. n" 56, Setor de 
licitações -Retirada do Edital pelo ema* Iicitazaotecasabran-
ca.spgcnr.br  ou na Praça Rui Barbosa. 56 - Centro Setor de 
Protaolo..Esdareciment. forre (19) 3671.9778. -Casa Branca 
31.01.2017-Marco Cesai de Paiva Aga•Preleito Municipal 

CASTILPC 

CATANDUVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 

31/2017 - Objeto; REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO EM 
TODOS OS PRÉDIOS OCUPADOS PELAS UNIDADES PERTENCEN-
TES A SECRETARIA MUNICIPAL DF. EDUCAÇÃO. COM  FORNECI' 
MENTO DE MAIORIAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SOB O 
REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES ENCERRAMENTO, ENTREGA E 
ABERTURA DAS PROPOSTAS, DIA 14/02/2017 AS 0900 HORAS. 
Informações: Prefeitura do Mun.:rio de Catando. - Seção de 
Licitação - 2' Andar, sito à Praça Conde Francisco Matarazzo, 
01 - Centro - Catando/a-SP:e-mail' licitacacceditalecatanduva. 
sp.gcmbr, ou messe* o cite: http:/hinme0atandovaSP.90v±. Em,  
Licitações Catana., 31/01/2017. AFONSO MACCHIONE NETO 
- PREFEITO MUNICIPAL 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 14° 
32/2017 - Objeto: REGISTRO DF PREÇOS DE TIJOLO; BLOCO: 
CANALETA E MEIO BLOCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NO O ANEXO I DO EDITAL LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PRO-
POSTAS: ATE O DIA 15/02/2017 AS 08:30 HORAS. DATA E HORA 
DO PREGÃO: DIA 15/02/2017 ÀS 09.00 HORAS. O edital com-
pleto encontra-se disponível no cite do Banco de Brasil: www. 
Étimo.. opção Licitações: diretamente em wwwlicitacoes-e 
com.br, e site do Municiara www.catandirva.sagOube opção 
Licitações. Informações: Prefeitura do Municiai° de Catanduva 
- Seção de Licitação - 2° Andar, sito à Praça Conde Francisco 
Matarazzo. 01 - Centro - Catanduva-CP OU, através do e-mail: 
Itritacao.editalOcatandna.spgravbr. Catandwa, 31/012017. 
AFONSO MACCHIONE NETO -PREFEITO MUNICIPAL 

PREGÃO ELETRONJC0 PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 
33/2017 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE REFRIGERADOR 
MINIMO 180 TIMOS PARA USO NAS UNIDADES DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO O ANEXO 1 DO EDITAL. LIMITE DE ACOLHI-
MENTO • '•  R017 AS 

 
30 

HORAS. DATA E HORA DO PREGÃO. DIA 15/02/2017 AS 10.00 
HORAS. O edital completo montra-se dispararei: no sete do 
Ramo de Brasa: wwubb.com... opção Licitações; diretamente 1 
em wwolicitacoesecom.br; e sire do Municiai° www.eatan-
dusg.spgracbc opção Licitações. Informações: Prefeitura do 
Município de Catanduva - Seção de Licitação - 2° Andar, sito 
à Praça Conde Renas. Mataram, 01 - Centro - Catanduva-
-SP ou. através Ao e-mail: liertacao.editaiOcatanduvasp.gmbr. 
(atenda.. 31/01/2017. AFONSO MACCHIONE NETO - PREFEI-
TO MUNICIPAL 

PREGÃO ELETRÔNKO POR& REGISTRO DE PREÇOS N° 
34/2017 - Objeto' REGISTRO DE PREÇOS CE SUPLEMENTO 
ALIMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÃO JUDICIAL II 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE, CONFORME ESPECI-
FICAÇÕES CONSTANTES NO 0 ANEXO I DO EDITAL LIMITE DE 
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ATÉ O DIA 15/02/2017 AS 
10:30 HORAS. DATA E HORA DO PREGÃO: DIA 15/0/2017 AS 
11:00 HORAS. O edital completo encontra-se disponivel: no cite 
do Banco de Brasil: www.bbeorithr, opção cicitações; direta-
mente em swrivlicitacoes-ecom.br. e cite do Munirfpro wenn. 
catanduaz.sagov.bc opção Licitações Informações: Prefertura 
do Muniopio de Catanduva -Seção de licitação- 0' Andar. sito 
à Praça Conde F 	.,,isco Matarazzo, 01 - Centro- Catanduva- 
-SP OU, através do e-mail Eritmatieditaleacatandmasp.gov... 
Catandirva, 31/01/2017. AFONSO MACCHIONE NETO - PREFEI-
TO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL  

CHAMADA PUBLICA 
A Prefeitura do MuniCipio de Conchal toma público aos 

interessados que esta aberto a Chamada Publica 01/16, Pro-
cesso 555/16 - Objeto: Aparição de gitnerus airmentidos paia 
a merenda escolar (Agricultura Penetrar) - Encerramento tia 
22/02/17 ás 09:30 e abertura ás 1000 horas- 0 edital completo 
podera ser adquirido no cite nvergonehal.sp.goubr - Maiores 
rnformações-  poderão ser obtidas na Rua Francesco E Alves 364. 
Centro Conchal SR nos das óleo das 0800 às 1600 horas ou 
atreves do telefone (19) 3866-8600. 

Candial 31 de ¡anel 	 
Alex 	- evidente da Comissão de lidtaçao 
PREGA° PRESENCIAL 
A Prefeitura do Município de Conchal toma publico aos 

interessados que está aberto o Pregão Prmendal 02117. Pra 
cesso 553/17 - Objeto: Renego de Preços para a aquisição de 
géneros alimenteios p.a a merenda escolar /pães) - Encerra-
mento dia 16/02117 ás 09:30 e abertura as 10,30 horas -O edi-
tal completo poderá ser adquirido no cite wervacondialsagov. 
br- Maiores inforrnações poderão ser obtidas na Ruá Francisco 
E Alves 364, Centro, Conchal SP nos dres úteis das 08:00 às 
1600 horas uu através do telefone (19) 3866-8600. 

Conchal. 31 de janeiro de 2017. 
Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 

ESENCJA1.  
A Prefeitura do Mandai° de Conchal torna público aos 

inreressados eror ema aberto o Pregão Presencial 03/17, Pro-
cesso 554/17 - Objeto: Registro de Preços para a aquisição de 
géneros alimentkres para a merenda escolar (hortilnitigranjei-
ros) - Enceramento dia 17/02/17 às 0930 e abertura as 1030 
horas - O edital completo podera ser adquirido no me vrvivi. 
conchalsp.gov.br  - Maiores informações poderão ser obtidas 
na Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SR nos dias tileis 
das 08:00 M 16.00 horas ou avara do telefone (19)3866-8600. 

Conchal, 31 de janeiro de 2017. 
Ademir Antonk de Ame* - Pregoeiro 
PREGÃO P505101 irei 
A Prefeitura do Municiai° de Conchal torna púbico aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 04/17, Pro-
cesso 563/17 - Objeto: Regisno de Preços para a aquisição 
* géneros alimenticioi para a incenda escolar Rama feio; 
embutidos e iogurte) - Encerramento cão 20/02/17 m 09:30 
e abertura is 10:30 horas - O editai completo poderá ser 
adquirido no soe swwcanchalsp.gov.h. - Maiores informações 
poderão ser obtidas sa Rua Trend.° F. Afies 364, Centro, Con-
chal SE nos dias úteis das 09:00 ás 16:00 heras ou através do 
telefone 119) 3866-8600. 

Conchal 31 de janeiro de 2017. 
Adernir Antonio *Azevedo - Pregoeiro 

CRAVINHOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS 

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE UCITAÇÃO I( 002 / 
2017 

REFERENTE: LOCAÇÃO DE IMéVEL PARA INSTALAÇÃO DA 
SEDE DO ORETRAN-SP, NESTE MUNICÍPIO. 

RATIFICAÇÃO 
ASSUNTO: Reconhecimento de DISPENSA DE UCITAÇÃO, 

conforme inteligéncia do inciso X. do artigo 24 da lei Federal n' 
0.666/93 de 21.06.1993. e sua alterações 

Jundka e pela Comnsão Permanente de Laztaçoes, bem corno 
pelos demais docurnentos juntados neste Processo os quais 
reconhecem a DISPENSA DE LICITAÇÃO para a LOCAÇÃO DO 
NOVEL de propriedade do Sindicato dos Trabalhadores em 
Serviços Publicas do Municiai° de Cravinhos•SP, localizado na 
Rua Remai:Mo de Campos 74, devidamente cadastrado nesta 
municipalidade como escopo de dar inicio ao trabalho a ser 
desenvolvido peia CIRETRAN-SE com fundamento no artigo 24, 
inciso X. cc artigo 26 da Lei Federal n° 8.666 de 21.06.1993. atu-
alizada pelas Leis n° 8.883 de 08.06.1994, 9.032, de 28.04.1995 
e 9.648, de 27.05.1998, Processo de Dispensa de Licitação 
Contrato no Mor de RS 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais) 
pelo penado de 12 (doze) meses Forma de pagamento - 12 
(doze) panelas mensais de RS 4.00000 (Quatro Mil Reais). 
RATIFICO tais pareceres. HOMOLOGANDO o presente processo 
de DISPENSA DE UCITAÇÃO, o qual deverá ser publicado na 
Imprensa Oficial do Estado. 

Crannhos, 31 de janeiro de 7017. 
JOSÉ CARLOS CARRASCOSA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

CUNHA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
Despachos da Secretária Municipal da Educação de Cunha 

/SP. 
A Segetaria Municipal da Educação com base no Art. 

64, inciso I do Decreto n' 17.329/81, combinado com o Art. 8 
do Decreto n° 41.91597, considera válidos os seguintes Atos 
Decisórios: 

	

Aro Decisório 	01/2017. CEUNA AUXILIADORA LEITE 
DA SILVA, RG: 19..322.037-4 PEB - I Ensino Fundamental na 
EMEF 	Águas de 	Santa Rosa acumula com PEB -I Ensino 
Fundamental na EMEIEF Manoel Lopes D'Assunção Cunha - SR 
Acumulação Legal. 

Aro Derisório n' 02/2017. MARISA DE ARAUJO REIS PAUS-
EMO, RG, 28088.678.0 PEB - I Ensino Fundamental na EMEF 
13° Bocaina rido II acumula com PER -1 Educação Infantil na 
Creche M Prof, Dainsa de Fátima dos R. Monteiro Cunha - SR 
Acumulação Legal.  

Ato Derisório n° 03/2017. VIVIANA RIBEIRO TEIXEIRA. RG: 
43.652.397-8 PEB - I Ensino Fundamental na EMEIEF Manoel 
Lopes D'Assunção acumula com PEB -i Educação Infantil na 
mesma Unidade em desse funcionando na EMEF r Bocaina, 
Cunha - SP. Acumulação Legal. 

Ato Decisória n' 04/2017. THAIS APARECIDA DA SILVA, RO 
33.103.836-5 PER -1 Ensino Fundamental na EMEF Paraitin-
ga I acumula com PEB -I Educação Infantil na mesma Unidade 
em desse funcionando na EMEF 8° Aguas de Santa Rosa, Cunha 

SP.Acumulaçao" Legal 
Ato Decisório n' 05/2017. LEIA' COELHO VERAS, RG: 

4.908669, PER - I. Aposentada pela Rede de Ensino Estadual 
e PEB - I - Celetista na EMEF Prof Benedito Aguiar Santana. 
Cunha - SR Acumulação Legal. 

Ato Decisório o' 06/2017.1DA APARECIDA DE OLIVEIRA, RO 
4.747.523, PEB - I, Aposentada pela Rede de Ensino Estadual 
e PER - I - Cdetista na EMEF Et" Vargem Grande Cunha - SP. 
Acumulação Legal 

Ato Decisório n° 07/2017. ANA AMEBA CORREA CHAVES 
DOS REIS. RG: 23.347.1534, PEEI - 1, Celetista na EMEF Prof. 
Benedito A. Santana acumula com FEB -II- Ed. Inclusiva na 
mesma Unidade Cunha - SP. Acumulação Legal. 

Ato Derisório n° 08/2017. (IARA INES LOPES DE SOUZA, 
RG: 16.587.548-3. PER - 1, Celetista na EMEF Prof. Benedito A. 
Santana acumula com PEB 4- FIA na mesma Unidade. Cunha SR 
Acumulação Legal. 

Ato Decisório n° 092017. GISELE CRIST1ANE DOS SANTOS, 
R6: 29.960.736-7, PEEI -I, Cd Infaltd Celetista na EMEI Cantinho 
do Céu, acumula com PEB41 Educação Especial na EMEF Prof 
Benedito & Santana. Adiou lação Legal. 

Ato Decisorio en tnlr,t7. TANTA VALERIA DE TOLEDO 
GOMES, RG: 23.903.175-8, PEB - I, Celetista na [MIE Prof. 
Benedito A. Santana acumula com PER Ed Infantil na EMEI 
Cantinho do Ceu, Cunha SP. Acumulação Legal. 

Ato Decisório n°11/2017. VALDINEIA APARECIDA FERRAZ 
DOS SANTOS, RG:20.144.730-7, PER -1, Celetista na EMEI Can-
tinho do Céu, acumula com PEB -I- Ed Infantil na Creche Argeu 
Pim° da Fonseca, Cunha- SR Acumulação Legal. 

Ato Decisório n° 12/2017. MARLENE ALVES DOS SANTOS 
MORAES RG: 20.144.798 PER - I Ensino Fundamental na EMEF 
Prof. Refletir° Aguiar Santana, CunhanSR acumula com PER 
-I Ensino Fundamental na EMEF Praz Antonio da Coso Pavão, 
Guaratingueti SP. Acumulação Legal. 

Ato Decisório n° 1352017. PATRICIA APARECIDA DE SÉQUEI-
RA GUIMARÃES RG: 30.342.466-7 PEB - 1 Prof. Chefe de 
Coordenação Pedagógica na EMEF Prof Benedto Aguiar San- 

acumula com PER -11 na EE Paulo Virgínia, Cunha - SR 
Ara 	Legal. 

DESCA ADO 

PREFEIT 	MUNICIPAL DE DESCALVADO 

EM TOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 007/17 PROCESSO eg 

16. MODALIDADE: Pregão Presencial o° 058/16. CONTRA-
TANTE: Prefeitura M. de Descabia*. EMPRESA DETENTORA 
DA ATA: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda. EPP. PREÇO 
TOTAL REGISTRADO RS 97.008.90. ASSINATURA. 30,01.2017. 
OBJETO: Registro de Preços para eventuais aquisições parce-
ladas de materiais elétricos que visam atender a Secretaria de 
Planejamento. Desenvohimento, Obras e Serviços Públicos do 
Municiara. 

AIA DE REGISTRO DL PREÇOS: N° 008/17 PROCESSO re 
093/16. MODALIDADE Pregão Presencial ri° 058/16. CONTRA-
TANTE: Prefeitura M de Descalvado EMPRESA DETENTORA 
DA ATA: Mario Sergio Caslini Construtora ME. PREÇO TOTAL 
REGISTRADO: RS 18.605.25. ASSINATURA: 31.01.2017. OBJETO: 
Registro de Preços para evermiais aquisições parceladas de 
matenan elencos que visam atender a Seeretana de Pla-
nejamento Desenvolvimento, Obras e Serviços Nb.. do 
Munidpio. 

Desotivado 3I de janeiro de 2.017. Edson Roberto Pierobon 
Moreira - Diretor da Divisão de Administração. 

I DIADEMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
DESP. SECR. FINANÇAS 
Adrefinfise aberta(s) no Serv. de Compras desta Prefeitura, 

ifs) serloiorels) licitação(' 
P8005/17 - PC:308/16. Objeto: Fm. de MO Readização 

de Exames Bioquirnkos e Hormonais. Agendado. 10707/17 às 
09h00. (SI); Pregão Eletrônica:08/17 - PC:292/16. Objeto: Foro, 
de Mad. realização de Exames Eletroforese de Hemoglobina. 
Agenda., 14/02117 às 09h00. (SS): Pregão Eletrimico09/17 - 
PC:252/16. Objeto: Fato, de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). 
Agendado: 13/02/17 às 091,00.155) (SEI (SF) 

Informações, e/ou retirada Edital CoMpitta mediante taxa 
de 0310,00, sito no Serv. Compras da PMD, R. Aberrante Barroso, 
111 - VI. St'. Orce - Diadema. em dias úteis das 09:30 às 15 30h. 
Ter' 4057-7774 ou no soe. wwwdiadenre.spgo‘br 

Valor: RS 7.980.00 	 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
Data: 26/012017 
4° Termo aditivo do contrato n°' 02/2013 1 	Processo licitatorio 02/17 - Pregão 0007. Obreia: Aqui- 
Contratante: Prefeitura Municipal de Canitar 	 lição de gêneros alirnenticios e gás, destinar!. a atende a 
Contratado: Magia Assessoria A Consultoria LTDA. - ME. '1 Merenda Escolar e CrerlaeS Municipai. Edital de mnalificaçãd 
Prorrogação de Prazo do contrato 	 1 - Fica excluído o item 19 (Mistura em pó, para preparo de 
Data: 27/012017 	 : bebida lactes, sabor a ~Ano...te  roer 2  Ra./ do lote 01  
2° Termo adarvo dn contrato o° 052015 	 ; fio Anexe> l - Termo de Referência e da clausula 1.1 do Anexo II 
Contratante:Prefeitura Municipal de. Cana. 	 , - Minuta do COMUM 2- Mv opostas que se apresem...c:1,06 

PROCESSO W 47667/2017 
PREGÃO PRESENCIAL ir 008/2017 
081E10: Contratação de empresa especializada para fazer 

o transporte de usuários do Sistema único de Saúde - SUS ateu 
didos pelas Unidades de Saúde do Departamento Municipal de 
Saúde residentes nn município de Cajati - SP, para tratamento 
de saude especializado em PariquerareditSP. RegistroISP, Servos/ 
SP e São Paulo/SP ou outras cidades que venham atender ao 
Muniriam 

Recebimento do Credenciamento 2002/2017 das 14 horas 
ás 14 horas e 30 minutos. Recebimento dos envelopes Proposta, 
Documentação e Declaração de Pleno ~cimento aos regar 
sitos de habilitação: 20/02/2017 as 14 horas e 30 minutes O 
editai em inteiro teor estare à disposican dos interessados, gra-
tuitamente atreves do sne: wwwearari.sp.gov.br  ou na Divisão 
de Compraskidtações da Prefeitura do Munktio de Caiai. de 
2° a ti ferra das 10:00 ás 11.30 e das 13:30 ás 1430 horas, na 
Praça* Paco Munidnal. n° 10 - Centro- Cajari - SR mediante 
o pagamento de RS 13,30 (treze trame meta centavos). Infor- 
mações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo wiefone 
(13) 3854.8700. 

Caiai 27 de janeiro de 2017.  
LUCIVAL JOSE CORDEIRO 
Prefeito Municipal 
REVOGAÇÃO 
PROCESSO tf 472292016 
PREGÃO PRESENCIAL N° 14612016 
REVOGO a presente lkitação DOS termos do Artigo 49 da lei 

Federal o° 3666/93 e demais atualizações, por razões de inte- 
resse Milito pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 
para alterações no Termo de Referenda do objeto a ser botado 
visando a eliminação de caracteristkas consideradas restritiva; 
possibilitando a mediação de disputa e buscando preços mais PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
vantajosos à Administração 	 TZONCHAL 

DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO 



Governo do Estado 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão N° : 02/17 

Processo : 2017/01/000553 

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A 

MERENDA ESCOLAR DE CONCHAL SP "PÃES" 

PREAMBULO 

No dia 16 de fevereiro de 2017, às 10:30 horas, reuniram-se na sala, de Licitação do Paço Municipa "Brasil 
Campos" sito na rua Francisco Ferreira Alves, n° 364, Centro, nesta cidade de Conchal (SP), o Pregoeiro, Senhor 
ADEMIR ANTONIO DE AZEVEDO. e a Egiíipe de Apoio, Senhores ALEX CORDEIRO. THIAGO DOS 
SANTOS MARIA, designados conforme Decreto 3.930, de 02 de janeiro de 2017. para a Sessão Pública do 
Pregão em epígrafe. 

Aberta a sessão. procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes. visando a 
comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do 
Licitante, na seguinte conformidade: 

CREDENCIAMENTO 

REPRESENTANTES 	 EMPRESAS 
E=ESAS CREDENCIADAS 

jUSSIMARA MANARA BONON 	 MANARA E BONON COMERCIO DE PAES LTDA 

LUIZ EUGENIO CARDOSO 	 SCHEIDT E CIA LTDA. 

RANGEL PACHECO SILVA 
	

DODAVA MAX EIRELI - ME 

REGISTRO DO PREGÃO 

Ato continuo, foram abertos 
meml,ros da Equipe de Apoio, 
-...ndidC,es de fornecimento 
1-.-:classificado as propostas 
icitantes que participaran 
incisos VIII e IX do 

os Enve)of,es contendo dS Propostas e, com 
o Pregoe 	eaminou a compatibilidade 10 
oj de eecução, com aqueles def_nidos no 
desconformas e selecionados entre 	;1.2re:3. 
Fase da Lances em raza",,, dos preços 1-.'or),_,tc,,' 

artigo '4' da Lei fede:al n' 

 

 

Em seguida o Preaoeiro convidou indi:idualmente os autores 
ormular lances de forma sequencial, a partir do autor 	propos 

em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances oc 	(J. seguinte ic rr, 

?tem: 001.00 	Encerrado 
Fase : Prpostas 



DOPAVA MAX EIRELI - ME 	 5,7000 	64,27% 10:55:22 
MAMARA E BONON COMECIO DE PAES LTD 	4,0500 	16,71%. 10:55:03 
SOME= E CIA LTDA. 	 3,4700 	0,00% 10:55:1",  

Fas,2 	la. Rodada de Lances 
DOPAVA MAK EIRELI - ME 	 3,2000 	2,24% 11:01:49 
MANARA E BONON COMECIO DE PAES LTD 	3,1500 	0,64% 11:03:01 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 3,1300 	0,00% 11:05:26 

Fase : 2a. Rodada de Lances 
PODAVA MAX EIRELI - ME 	 3,0000 	2,04% 11:03:35 
MAMARA E BONON COMECIO DE PAES LTD 	2,9600 	0,68 	11:24:05 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 2,9400 	0,00% 11:04:17 

Fase : 3a. Rodada de Lances 
PODAVA MAK EIRELI - ME 	 2,9000 	1,40%. 11:04:2r: 
MAMARA E BONON COMECIO DE PAES LTD 	2,8800 	0,70% 11:C4:3',  
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 2,8600 	0,00% 11:01:5. 

Fase : 4a. Rodada de Lances 
DODAVA MAK EIRELI - ME 	 2,8000 	1,45% 1.,:04:5% 
MAMARA E BONON COMECIO DE PAES LTD 	2,7800 	0,72% 11:65:13 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 2,7600 	0,00% 11:25  

Fase : 5a. Rodada de Lances 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 2,7600 	2,99 	11:0%.  
PODAVA MAK EIRELI - ME 	 2,7000 	0,75% 11:02:33 
MAMARA E BONON COMECIO DE PAES LTD 	2,6800 	0,03 	11:05:42 
: 6a. Rodada de Lances 
DODAVA MAX EIRELI - ME 	 2,6500 	0,76% 11:06:10 
MAMARA E BONON COMECIO RE PAES LTD 	2,6300 	0,00% 11:06:30 

Fase : 7a. Rodada de Lances 
PODAVA MAX EIRELI - ME 	 2,6000 	0,78% 11:06:38 
MAMARA E BONON COMECIO DE PAES LTD 	2,5800 	0,00% 11:07:08 

case : 8a. Rodada de Lances 
DOPAVA MAX EIRELI - ME 	 2,5500 	0,79% 11:07:15 
MAMARA E BONON COMECIO DE PAES LTD 	2,5300 	0,00% 11:07:33 
: 	Rodada de Lances 
MAMARA E BONON COMECIO DE PAES LTD 	2,5300 	1,201 11:05:07 Declinu 
PODAVA MAK EIRELI - ME 	 2,5000 	0,00% 11:07:49 
: Megociacão 
PODAVA MAX EIRELI - ME 	 2,5000 	0,00% 11:31:03 Ven0. o 

Item: 002.00 	Encerrado 
Fase : Propostas 

DODAVA MAX EIRELI - ME 	 28,0000 	70,73% 10:56:09 Selecionaoa 
MAMARA E BONON COMECIO DE PAES LT 	20,8000 	26,83% 10:55:48 Selccionia 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 16,4000 	0,00 	10:55:57 Selecicnada 

Fase : ia. Rodada de Lances 
DODAVA MAX EIRELI - ME 	 15,0000 	6,67% 11:09:12 
MAMARA E BONON COMECIO DE PAES LT 	15,9800 	6,53% 11:09:29 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 15,0000 	0,00% 11:09:43 

Fase : 	Podada de Lances 
DOPAVA MAK EIRELI - ME 	 14,5000 	0,69% 11:09:5% 
MAMARA E BONON COMECIO DE PAES LT 	14,4600 	0,42% 11:10:19 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 14,4000 	0,00% 11:10:39 

Fase : 3a. Rodada de Lances 
PODAVA MAK EIRELI - ME 	 13,9000 	2,96% 11:13:58 
MAMARA E BONON COMECIO DE PAES LT 	13,8800 	2,81% 11:11:12 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 13,5000 	0,00% 11:11:26 

Fas• : 4a. Rodada de Lances 
PODAVA MAX EIRELI - ME 	 13,0000 	8,33% 11:11:36 
MAMARA E BONON COMECIO DE PAES LT 	12,9800 	8,17% 11:11:49 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 12,0000 	0,00% 11:12:07 
: 5a. Rodada de Lances 
MAMARA E BONON COMECIO DE PAES LT 	12,9800 	13,07% 11:12:38 Declinou 
DODAVA MAX EIRELI - ME 	 11,5000 	0,17% 11:12:15 
,;CHEIDT E CIA LTDA. 	 11,4800 	0,00% 11:12:52 

6a. Rodada de Lances 
2W2AVA MAL; EIRELI - ME 	 11,4000 	0,18% 11:13:01 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 11,3800 	0,00 	11:13:12 
7a. Rodada de Lances 

PODAVA MAX EIRELI - ME 	 11,3000 	0,89r 11:13:20 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 11,2000 	0,001 11:13:32 

Fase : 8a. Rodada de Lances 
DODAVA MAX EIRELI - ME 	 11,0000 	0,18% 11:13:31) 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 10,9800 	0,00% 11:13:59 

Fac : 9a. Rodada de Lances 
DODAVA MAK EIRELI - ME 	 10,9000 	0,18% 11:14:08  
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 10,8800 	0,00% 11:14:2, 1 
: 10a. Rodada de Lances 
DCHEIDT E CIA LTDA. 	 10,8800 	0,74% 11:14:38 
PODAVA MAK EIRELI - ME 	 10,8000 	0,00% 11:14:28  

Fase : Me,3ociação 	 // 
PODAVA MAK EIRELI - ME 	 10,8000 	0,00 	11:31:21 'e 

Item: 003.00 	Encerrado 
Fase : Propostas 



Item: 
EMPRESA 
001.0'0 	Encerrado 
DODAVA MAK EIRELI - ME 2,5000 	1 Lugai 

VALOR CL.-XSSIPIcC 

MANARA E BONON COMECIO DE 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 

PAES LTDA - ME 	 2,5300 	2,ugar 

	

2,7600 	3' LUO:'it 
==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

-gim: 002.00 	Encerrado 
DODAVA MAX. EIRELI - ME 	  

	

0,2000 	1° Lugar 

	

0,2200 	2° Lugar 

	

1,1000 	3° Lugar 
o direito de preferência. 

DODAVA MAX EIRELI - ME 	  
==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer 

7,4900 
7,5000 

==: Nenhuma ME/EPP roi selecionada para exercer o direito 
Uem: 	 Encerrado 

MANARA E BONON COMECIO DE PAES LTDA - ME 

	

SCHEIDT E CIA LTDA. 		  

'.TEM EMPRESA 
MENOR 
PREÇO 

VALOR 
NEGOCIADO 

CLASSIFICAÇÃO 

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem 
rescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno 
morto o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classàfcaão, 
:ia seguinte conformidade: 

SCHEIDT E CIA LTDA 
MANARA E BONON COMECIO DE PAES LTDA - ME .... 12,9800 
==:- Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito 

Item: 003.00 	Encerrado 

	

CHEIDT E CIA LTDA. 		  6,2900 1° Luxar 
2° Lug,r 

de pi,ferm 

MANARA E BONON COMECIO DE PAES LTDA - ME 	 
DODAVA MAE EIRELI - ME 	  

1° 
2' Lugar 
3' Lugar 
de pieferncia. 

NEGOCIAÇÃO 

as reduções dos preços das menores ofertas, o Pregceirc conside 
obtidos, abaixo especificados,sào ACEITÁVEIS por serem compatí  

s praticados pelo mercado, conforme apurado no proccsso de 

10,8000 
10,8800 

C u-  O 2 
7  3 

DODAVA MAX EIRELI - ME 	 7,5000 
MANARA E BONON COMECIO DE PAES LTD 	7,4900 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 6,2900 

Fase : la. Rodada de Lances 
DODAVA MAX EIRELI - ME 	 7,5000 
MANARA E BONON COMECIO DE PAES LTD 	7,4900 

Fase : Negociação 
SCHEIDT E CIA LTDA. 
SCHEIDT E CIA LTDA. 
004.00 	Encerrado 

Propostas 
DDEAVA MAX EIRELI - ME 	 1,1000 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 0,4100 
MANARA E BONON COMECIO DE PAES LTD 	0,3900 

Fase : :a. Rodada de Lances 
DODAVA MAX EIRELI - ME 	 1,1000 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 0,3500 
MA:IARA E BONON COMECIO DE PAES LTD 	0,3300 

Fase : la. Rodada de Lances 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 0,3000 
MANARA E BONON COMECIO DE PAES LTD 	0,2900 
: le. Rodada de Lances 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 0,2600 
NADARA E BONON COMECIO PE PAES LTD 	0,2400 

Fera : 4a. Rodada de Lances 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 0,2200 
MANARA E BONON COMECIO DE PAES LTD 	0,2000 

_'ase : 5a. Rodada de Lances 
SCHEIDT E CIA LTDA. 	 0,2200 

Fase : Negociação 
MANARA E BONON COMECIO DE  

'19,24% 10:56:3E Sele - 
19,08% 
	

10:56:22 
0,00% 10:56:29 Selec 

0,13% 11:15:19 Declinou 
0,00% 11:15:31 Declinou 

11:1:38 
11:1S:53 

11:19:00 
11:19:11 

11:19:22 
11:19:3,5 

0,00% 11:19:45 Deci'nu 

11:32:27  'len, do:: 

	

6,2000 /7 	0,00% 11:17:30 

	

5,2000 	0,00% 11:31:52 Vencedor 

182,05%. 
5,13% 
0,00% 

233,33% 
6,06% 
0,00% 

7,14% 
0,00% 

8,33% 
0,00% 

10,00% 

PAES LTD 	0,2000 
	

0,00% 

10:5.7 :11 Selecionada 
10:57:01 Seleci=a 
10:5:53 Selecicra 



000234 

WriA A MAX EIRELI 	ME 	 2,5000 
	

2,5000 	Vencdor 

—00 DODAVA MAX EIRELI - ME 	 10,8000 
	

10,8000 	Vencedor 

1)03.00 SCHEIDT E CIA LTDA. 	 6,2900 
	

6,2000 	Vencedor 

4.,J0 MANARA E BONON COMERCIO DE PAES 	0,2000 
	

0,2000 	Vencedo.r 

HABILITAÇÃO 

Aberto o 2' Envelope dos Licitantes que apresentaram as melhores propostas para 
irem e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o acendimento 

Jos requisitos estabelecidos no Edital por parte das empresJ,s MANARA E BONON 
Mr 	IO DE PAES LTDA - ME e DODAVA MAX EIRELI ME, já a empresa P.CHEID'I' E C:1A LTDA. 

deixcii de apresentar a CND FGTS e foi inabilitada. Os documentos de habilitdàc,  
examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos 
membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e 
rubrica. 

RESULTADO 

vista da habilitação, foi declarado: 

0 DODAVA MAX EIRELI - ME 	 2,5000 Vencedor 

2.00 DODAVA MAX EIRELI - ME 	 10,8000 Vencedor 

0-)03.00 SCHEIDT E CIA LTDA. 	 6,2000 Vencedor 

00A.D0 MANARA E BONON COMERCIO DE PAES LTDA 	 0,2000 Vencedor 

RECURSOS 

Ato continuo. consultado, o Licitante SCHEIDT E CIA LTDA manifestou interesse em recorrer, pelo seguinte 
motivo: 

LICITANTE 
SCHEIDT E CIA LTDA. 

MOTIVO 

Por lapso não foi impressa a CND FGTS, veja que o documento juntado comprova a regularidade junto ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tendo sido gerado em 09/02/2017, demonstrando inequi •camente 
que a empresa atende ao requisito legal do item 9.1.3. De se notar, que documento juntado contentodos os 
elementos necessários a comprovocação de regularidade exigida pelo edital, pelo requer-se a 1-0 ação da 
empresa vencedora do item 03 deste pregão. 

Foi-lhe concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso e intimados os demais 
licitantes para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começará a correr do término do prazo do 
recorrente, ficando-lhes assegurada vista imediata dos autos. 



1.1112 EU OSO 

Aí NON 

REPRESENTANTE(S) DA(S) 
EM PRESA(S) 

11S. 
MANA A E BO ON COMER O DE PAES 
LTDA- 

ASSINAM: 
PREG EIRO E A EQUIPE DE APOIO 

ADEMIR NTONIO DE AZEVEDO 
Prego • iro 

Al X CORDEIRO 

SCHEIDT E C 	A. 

OCORRENCIAS NA SESSAO PUBLICA 

Quando da abertura dos envelopes documentos das empresas participantes do certame constatou-se que a 
empresa ::z.:FIEIDT E CIA LTDA. não apresentou a CND FGTS adequadamente. a empresa apresentou a tela 
impresa do sistema de geração da CND, sem no entanto gerar a certidão propriamente dita. do documento 
juntado se pode constatar que a empresa está regular junto ao FGTS e dentro do período de validade da certidão. 
já que o documento foi impresso em 09/02/2017. 

e-r 
000235 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro. pelos membros da 
Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados. 

RANC 1 PACHECO!SILVA 
DODAVA MAX EIRE1,1 - ME 



CAffITAR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA 
DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS 

DATA: 167012017 HORÁRIO: D9h30 LICITAÇÃO/ MODALI-
DADE:TOMADA DE PREÇOS W 001/2017 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 

• 10.169,35 METROS QUADRADOS DE RECAPEAMENTO ASFAL- 

\
TICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CANITAR - se conforme 
as espedficações técnicas contidas no projeto básico e/ou 
executiva com todas as suas paOes. dosada.; esparticações e 
OUITO, complementos. 

Aberta a sessão venfICOU-Se a presença dos seguintes lid-
r antes, SIQUEIRA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. represen-
tada pelo Senha Macio r a. Campos. NOROMIX CONCRETO 
LTD', a abertura dos ENVELOPES DE N" 01, Constatando rem 
as ta.441,31 do Edital tinham sido plenamente cumpridas 
pelo, falantes. efetivou a abertura dos ENVELOPES DE N° 02 
JULGA-LAS REGULARES: NOROMIX CONCRETO LIDA. SIQUEIRA 
COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. levou ao seguinte resultado 
dassaficarcea 1" LUGAR: NOROMIX CONCRETO LIDA, core e 
vaiar :oral de RS 220.992.56; 2' LUGAR: SIQUEIRA COMERCIO 
E CONSTRUÇÕES LEDA com o -Mor total de RS 227.776.33. 
A Comissão Permanente de Julgamento de Licitações CPI. 

losiane Cristina Biscaim. Presidente , Sandra Mamada Sisa 
-Membro. Doadas USW.) Dias-Membro 

COMUNICADO 
PREGÃO (PRESENCIAL) N. 003/2017 PROCESSO N° 

003201 7 TIPO MENOR PREÇO 
OBJETO: Aquisição de 500 (gdohentoS) Pacotes de Fraldas 

Descaoaveis lafantil, para a Secretaria Municipal de Educação, 
ionforme especiaratoes ronsrantes do afie. II - %%Minai 
Oescsitivo. 

Comecemos aos LIOTaNTEC, que foi iasecPalo recixso 
pelo IkPante, PREVENÇÃO COMERCIAL OeSPITALAR LIDA. - 
EPR anua o julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoia 

Com Orodarnento nas e 076c-s arireicias, ar UCITANTES Doa,  
O :mpognã Ls nc praza de 03 itmèsi das Atos 

CaNITAR. TERÇA-FEIRA, 31 DE FEVEREIRO DE 2017. 
ANIBAL FELICIANO PREFEITO MUNICIPAL DE CANITAR 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO N' 002/2017 

DE PREGÃO PRESENCIAL W00212017 
ANIBAL FELICIANO. cisando de suas arribações legais e de 

's 	;a.a. iso CISAR OilVLIZA IBRARESIA Ta E 
ENEAS JOSE COELHO - ME, LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO 

WUIPM,Lisit-i DF INFORMÁTICA tipo EPP, SELAM: 
AUMENTOS LIDA EPP, GD MARTINHÃO EPP, FM8 DISTRIBUI-
DORA DE AUMENTOS EIREL1 - EPP. e ATACADA0 LOGISTICA 
E ALIMENTOS EIRELI ME. por terem apresentado as propostas 
de acordo com as especificações do edital e ofertado o merca 
pine por dem. 

CANITAR. TERÇA-FEIRA 21 DE FEVEREIRO DE 10,7. 
ANIBAL FELICIANO PREFEITO MUNICIPAL DE CANITAR 

156 - São Paulo, 127 (36! 	 Diário Oficiai Poder Executivo - Seção I 

CAIUA 

quarta-feira, 22 de fevea 02072 4 
COSMOPOLIS CAPELA DO ALTO 

	
CATANDUVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGA() PRESENCIAL N°00212017 
Encontra-se aberto no Setor de licitações da Prefeitura 

Munkipal de Ceará/SP. PREGÃO PRESENCIAL te 002/2017, ore 
conformidade coro o Processo Licitaário n° 0032017 do tipo 
'MENOR PREÇO", por cesta, visando ao REGISTRO DE PREÇO. 
para eventuad Aquisições de Cestas Básicas destinada aos 
funcionaria da prefeitura municipal de Caiai. 

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 09 de Março de 
2017, a partir das 08:00 horas na Prefeitura Municipal de Cairia 
Av. Antonio marinho n° 319- antro. Sala de Licitações. 

O edital na integra estará desponivel para consulta e retira-
da no endereço supra. janto ao roto' de compras de segunda a 
sexta-fOra, no haario das 013:W5, às 16:00 heras OU através do 

•.,oda-rau OS unidas no endereço 
(orna ou avio telerene (18, i178-e999 

rwroto, raaria real dt CaamrSP. 21 de remoia de 0017 
alisei mormo:nu eaára limiar 
Pregoeiro 

CAJATI 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para forne-
cimento 'in loco' de gás P.13 e P-45 para os diversos Depar-
tamentos do Munidpia de CajatirSP. atreves de SRP (Sistema de 
Registro de Preem). 

Reabimito do Credendamento: 0810311017 das 08 horas 
e 30 minuta às 09 horas Receamento dos envelopes Pro-
peva. Documentação e Dedara0o de Pleno Atendimento aos 
requatos de habilitação, 080312017 às 09 horas 0 edital em 
inteiro teor estala à disposição dos interessados gratuitamente 
através do Ore iverwaajatiartgatbr ou na Divisão de Corronas/ 
Licitações da Prefeitura do Municia.  o de Cajati, de 2' a 6-  feira 
das 1000 ás 1130 e das 13:30as 14:30 horas, na Praça do Paço 
Municipal, n" 10- Centro- Cajan - SP mediante o pagamento 
de RS 13.10 treno mais e trinta centavos). Informaçaes poderão 
ser °bodas na endereço acima ou pelo telefone (13) 3854-8700. 

Cama 16 de fevereiro 8 2017. 
LUCIVzo i CISE CORDEIRO - Prefeito Municipal 

CAMPO LIMPO PAULISTA 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPO LIMPO PAUUSTA 

PREGÃO PRESENCIAL Na 001117 - Objeto, Contratação de 
empresais) especializadas) pira fornecimento de mobiliário e 
equipamentos diversos destinados ao Centro de Artes Unificado 
- Praça CEU, conforme descritivo constante de Anexo 1 deste 
Editai do opa MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE. Despacho da 
Diretoria de Administração SUSPENDENDO TEMPORARIAMENTE 
a abertura da sessão de lances prenamente manada para o dia 
22.022017. as 09 hora, em razão da necessidade de ~são 
doo readequacão do Edital e anexo, informando ainda que a 
sessão do pregão será remarcaria em data oponuna. 

CÂNDIDO MOTA 

COMUNICADO DE Hr1MOrTIGAÇÃO 
Ref. Processo es' WS/NI - Pregão Presencial n-0042017 

- registro de preço para prestação de serviço de pericia radka. 
HOMOLOGADO o item 1 a favor da empresa Cap Consultoria, 
Sii.fengs e Sag., Morava IrA r moo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO  

DIVISÃO DE LICITAÇÕES -EDITAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 0062017 - REGISTRO i 

DE PREÇOS 
PREGAR (PRESENCIAL) o" 003/2017 
OBJETO: Eventual e futura aquisição de filmes pua Raio-X, I 

conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde 
DATA DA REAUZAÇÃO 09/03/2017 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO. 09h30min 
O Má completo no sita ammaapelodaaltaspgov.br 

e Mais informações na Divisão de Licamaies sito à Praça São 
Francisco n°26 - centro - Capela do Alto/SP - tel. 15 3267-8812 
ar pelo e-mail lidracao23cZpeladoaltasp.govbr 

Perdes Gonçahres - Prefeito Municipal 
DIVISÃO DE UCITAÇÕES - EDITAL 
PROCFSSU ADNRNISTRATNO n-  009!2017  
PREGÃO `PRESENCIAL¡ nj.  C00/2217 
OBJETO: Aquisição tle insulinas e insuams para atender 

adem judicial, conforme sdic ,ação , da Sareta. ia de Saúe. d 
2017 

HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO 7911300-on 
O Edital completo rio sito: emoocapeladoaltasagov.te 

e reais informações na Divisão de Licitações sim à Praça São 
F 	Jou. 	ao r..id 4 sir no al is 21 	RI) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI 

O Prefeito Municipal de Capivari•SP, HOMOLOGA o proa-
dimento liotatorio de Pregão Presencial ne 001/2017 - Edital ! 
001/2017 para que produza seus Monos  legais 

Capivari, 21 de Fevereiro de 2.017. - Rodrigo Abdala Proere 
ça - Prefeito Municipal. 

CARAGUATATURA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA  

ERRATA 
PP 132017 - Onde se 11. 'torna publico que as 09t100mirs 

do dia 03 de tenreiro de 2017", leia se "torna púbhar que às 
09600min. do dia On de março de 2017'. Acaris manadas as . 
danais (Janelas do Edital. 

COMUNICADO AOS UCITANTES DO PREGÃO PRESENCIAL 
08/2017 

Comunicamos a todos os interes.dos a parscioarern do 
Pregão Presencial de re 082017 que a Sessan PONica designada 
para o dia 23022017, às 90011. esta SUSPENSA por tempo 

refereote ao Pregão Presencial 25872016. bem coam da justifi-
cativa apresentada pela Secretária Municipal de dos Direita .0 
Pessoa com Deficiência e do Idosa decido REVOGAR o Pregão 
Presencial n° 2582016 por comeniNxia administrativa, man 
fundamento no artigo 49 da Lei Federal n° :9666793 e sua 
alterações Publique-se a presente DECISÃO na Imprensa Oficial, 
dentro do prazo legal. em conformidade com o §§ 3° e 4° do 
supracitado artigo 

cosa Penha de Agata. Junior - Prefen; bleakipal 

CASA BRANCA 

RS 	isco,  ;mi r,veseni. 	 Bras, 
21.02201 7 - Marco Caar de Paiva Aga - PREFEITO MUNICIPAL ; 

Extrato do Contrato n 14/2017. Contratada:AC(2VA BOOM 
SANEAMENTO AMBIENTAL ITDA-EPP. Objeto. Contratação de 
empresa especializada para a rea(izaçãn de analises de água 
de abastedmento da cidade de Casa Bano- SP.Vdor Total, RS 
12.828.00 (doze ma oitocentos e vinte e ato nem). Casa Branca 
21.02/017 - Marco César de Pane Aga - PREFEITO MUMCIPAL 

HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 11° 14/2017 - PRO-
CESSO NP 2872017 - Objeto: contrataçáo oe empresa para 
locação de 06 Más) Copiadoras Multifondonal preto e branco, 
com franquia de 10.000 (dez mil) cópias/mês por maquina, 
nova em linha de produção, de primeiro usa para uso em rede/ 
COmpetacken 0 Sc Prefeito Municipal "tomaioga a proposta da , 
empresa:GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME Casa Bras- 
ca. 21.02.2017 - MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA - PREFEITO I 
MUNICIPAL 

PREGÃO PRESENCIAL N.  04/2017 • Processo n° 072017 
-Objeto: Registro de preços para aguar: ir de material de 
limpeza para o Departamento Municipal de Educação - Setor de 
Alimentação e Nutrição Escola -O Entoo Sr. Prefeito Municipal , 
homologa a proposta das Unirems. Casa da Soma Comercio 
Varejista Ltda. ME, Hicirodomi do Brasil Indústria de (Main. 
mantes Ltda.. Lkit Rib Comércio Atacadista e Varejista lada. 
EPP, Mário Jose Ponho Correia ME, Rodrigo lanelotto e Silve, j. 
Barocchr Gonçalves, conforme julgamento da Pregoeira e Emane ¡ 
deipara -Casa Bmnca, 21.02.2017 - Mamo (mar de Paiva Age 
- Prefeito Municipal 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAI N. 1312017 - 
PROCESSO ti.  2712017 - Objeto: (coartação de Empresa para 
fgreciment0 de equipamentos para a Saara Casa Moeriam 
dia de Casa Branca coe.fam° w• 001 .'et 
Baleia Rossi. O Sr Prefeito Municipal homologa 	ta 
das empresas CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP 	XE 
COMERCIAL LIDA-ME, PRO UFE EQUIPAM 05 MEINCOS-
EIREU Casa Branca 21.02.2017 MAR CÉSAR DE PAIVA 
AGA - eREFEITO MUNICIPAL 

PREGÃO PRESENCIAL N. 16/2017 PROOESSO e° 342017 I. 
-Objeto, Heg.stro 8 preços para 	isição de medicameolo 
(CLORIDATO DF CINACALCETIO 	atendimento a liminares. 	; 
Entrega de Emejapes IP 01 e N. 2 ate as 013:51 horas do dia j 
087052.117. Lora: Praça Rui Ba 	s. 56. serrar de Notaoka 
Abertura A abertura dos 	0(0rCia no mesmo Ma indi- 
.C.0 as 09hs. Local (taça Rd, 	n' 56 Setor de LicitaeSa. 
Retirada do Edital pelo emas: taaaacasabrarua.sngou.brou  
na Praça Rui Barbosa. 56 - Ce troo Setor de Licitações- Esclareci- f. 
r.otos Fone (19) 3671-9778 Casa Branca. 21.02.2017 . Marco I 
César de Paiva Aga - Preferi. tunkipal 

PREGÃO PRESENCIAL DO 17/2017 - PROCESSO n° 

ore elo i_isS4, 	MasS 
GO Departamento de No 

	
Sarai do tocada. de Casa 

Branca SP.-Entrega de 
	

N°01 e PP 02 ate às 0850 
Somas do dm 1903/2017.1sx 	aça Ria Barbosa, n' 56, Setor 	j 
de Protocolo. -Abertura: A 

	
a doi envelopes ocorrerá no 

mesmo oia indicado às 09to. 1 
	

Praça Rui Barbosa. e° 56, 
Setor de Licitações -Retirada do 

	
pelo meã: lidtacaorã 

casabranca.sp.gov.br  ou na Praça 
	

Barbosa, 56 - Centro, 
Setor de Protocola -Esclarecimentos ne (19) 1671-9778. ; 
-Casa Branca. 21.02.2017 -Mano Ce-ar 

	
Aga-Prefeito 	! 

Municipal 

CERQUILHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA 

Juizo de Direito da 3 
de Clementina/SP. 21/022017 

EXTRATO DE CONTRATOS 
CONTRATANTE: ?releiam 1Aunkipal de Comeapolis: CON-

TRATADA: Labonest laboratório de Analises Clinicas 505 Lida 
EPP - Contrato LT n° 004/17 no valor total de RS 78.203.20. 
ASSINATURA: 15/02117; 061010. Comutação de Empresa para 
Execução de Exames de Laboratório; MODAUDADE: Convite 
n° 001/17. 

CONTRATANTE: Prefeinaa Municipal de Comeipobs; CON-
TRATADA: Constei Construtora e Pavimentação ORLI EPP 
- Contrato LT n° 005/17 no valor total de R5 75.20000; ASSINA-
TURA 16/02717 OBJETO: Aquisição de concreto betuminoso usr 
nado à quente - 'C.B.U.O." Faixa 111 do DER/SP: MODALIDADE 
Convite rO 002/17. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Can:mais; COR-
: TRATADA: Roda Rrasil COillèTri0 de Peças para Vekutos 'de 

Contrato LT n' 0 6(17 no valor total de RS 8.232,09 ASSINAM-
- RA. 16/02/17 OBJETO: AgaSiçan de Poeto Novos para Vedulos 

da Seuetaria de Educação MODALIDADE. Convite n. 003117. 
CONTRATANTE: Prefeitura Mondai de Carrapolis; CON-

TRATADA, hera Teimam Ieda ME - Contrato LT o° 007117 pai 
valor total de RI 6.670,00, ASSINATURA 1602/17 OBJETO: 
Contrataão de empresa especializada cara prestacao de servia 

J...o.m000lo 21 :js etooe•io 
Debora H. forreta - Pres. da CAS licitados. 

; 	AVISO DE PREGÃO FRACASSADO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÕPOLIS torna pirbIrco 

! para conhecimento dos interessada que o Pregão Presendal n° 
005/2017. Praesso Licitatôrio 43112017, destinado a Formei-

! mento de pão de agua Pipo francas) para servidores municipais, 
j foi declarado FRACASSADO 

CGSMSpOIK 21 de fevereiro de 2017 
Matiza Gabdela de Morais Martins • Pregoeira 

COTIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA  

CNP/: 13.08079910001-1S ASPEN TRAVEL RS 6.074,86 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPI: 35.820.448/0069-4 

I WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA RS 50.76230 miá: 
12.446710/0001-68 drogaria lia. & vieira ltda me 15 3.713.01 

j clã.  05.054061!0001-38 
JOSE ALUDO 002 DE CARVALHO RS 12.857.60 
JUSTIFICATIVA Os pagamentos autaizalost não obedecere 

a ordem cronologia ditado pelo artigo 5° da Lei 8.66693, por 
se tratar de ~rima materiais e meros de indsoensaveis a dar 

¡ continuidade normal as obrigações da administração 

CRISTAIS PAULISTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA  

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 0008/2017 
A PREFEITA MUNICIPAL de Cristas Paulista, rendo em vista 

; adjudicação &toada neste Pregão Presencial pela Pregoeira 
j nomeada pela Portaria N. 2.4312017. HOMOLOGA o objeto do 

presente a favor da(s) seguinte(s) firma(s):no(s) itern1nsh 
! 	1. Andreia Ferreira Ocioso Obro - ME. CNPI 

24.878.448.000120 - item 01 solar unir. RS 5.02. 
2-Ginienes e Paseo Lida-ME. CNPI 	05307.679/01101- 

80- riem 2 vala R514.80, item a 	unir R551.00. item IA 
, vala una R555.00, item 12 valor unis 0515.85, rem 14 mim 

uon RS17,00. irem 15 valo,  unir R58319, lens 17 vaiar irá 
051,45, rani 20 valor un:t 253,60. nem 30 valor uni,  R595,5A 

; itens 32 Mor unir 0017,19. item 33 valor unit RS23.90. item 34 
9 Valor Anil 051,10 irem 35 sala uno R52,13, nem 43 valor unit 

11510.35. nem 44 valor uni; R51,13. itero 48 valor urrei 1113,50. 
San os vales ia. a{.1 55 	50 valor unir Rel t 17 Oca, SI 

RS3,00. 
3-5:.111 Comercial Lida ME. CPI W49.235.435/0011.04 

j item 1 valor una R52,20, nem 8 valor una RS85,00, item 9 valor 
unir R563,20. 

4-Multipla Comercio de Produtos erro Geral CNPI 
N15.399.354/0001.28 item 6 valor unit 812,65, item 11 

1 valor unit 11.59,52, nem 13 vala unir RS34.79. item 18 mio,  
uno 91122.60. item 19 valor unir 0511,59, item 21 valor mit 
Ral &SO. item 23 valor unit RS19,54, item 24 valor unit 0.127,90, 

I item 25 valor ora R5170,50. item 26 valor uni; RS1,80, itero 17 
valor unit 13$1,80. item 28 vala unir RS2,80, item 31 valor unir 
RS35.80, item 36 valor unit RS 5,90. item 37 valor unit RS5,10, 

j item 45 solar unit R51,09, irem 46 gator unir RSI.64, item 07 
1 valor and RS2.19. nem 54 valor unit 853,30, dern 55 valor unir 

RS 3.58. item 56 vala una R54.90. 
5-Ultra Produtos de Limpeza Ltda EPP. CNPI N.  

1 55.121.29610001-53, itero 4 sia uno RS 98.00, nem 5 vaia -
1 uno 0133,80. item 7 safar uno RS87.15. item 22 valor unit 

RS59,00, item 29 valo, rAr 0599.09 item 38 valm.  una R514,93 
! item 39 valor unit 05170,00, itere 40 valor unit 9511.30, item 4t 
1 valor unit 9599,00. item 42 valor uris R5119,60 
1 	Os interessados deverão procurar o setor competente da 
j Prefeitura Municipal, para as presidências legais. 

1 	Cristais Parlam - SR 21 de fevereiro de 2017. 
, 	Katiuscia de Paula Leonardo Mendes 
; 	PREFEITA MUNICIPAL 
• 

CRUZEIRO 

Leilão hl° 001,2016 
Processo NJ 1587/2017 
Sedetanas interessadas iodas as Sedetaras 
A Prefeitura Muricipal de Crazeiro/SP toma público a quem 

irteteSSat possa, ou venha a tornar tonhedmento do presente 
1 eátal, que ominara um LEILÃO PUBLICO PARA ALIENAÇÃO DE 
• BENS. do 1Mo maior rance por lote no dia 10 de março de 201/. 

's 10h0Omin. no ',Maio arreado a Rua Bertolino Cipiano 
467, Via Expedictonanos (Antiga Skcit a ser comiaido aio 

e equipe de apao, ...coleados pela Pprtalia o" 125 de 
janeiro de 2017, em conformidade com a Lei Federal 8.666 

1993 e suas alterações postenores e nos termos das 
segurnres. O edital e seus anexa estarão asponivás 

cruzeiro.sp.gov  br a partir do dia 22 de fevereiro 

Galará Fonseca - Prefeito Municipal 

Cd Nir 

PREF RA MUNICIPAL DE CUNHA 

. Pregão Presencial e° 003/17 
bjeto: Contratação de empresa para realização o omani-

ção do Evento Carnaval de Rua 2017 do Municiara de Cunha 
O Prefeito Municipal homologou o processo supcacitado 

I para a empresa J. N. da S. Sobrinho - Eventos ME no valor de 
58 131.700,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA 	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÕPOLIS 

. 	, 

i'SL/EIIiOri M dfalliPAL DE CAIAI.' 	 .) mo 	- erareim Municipal 

PROCESSO te 478742017 	 CAPIVARI 
PREGÃO PRESENCIAL ri' 014'2017 

PREFEITURA.MUNICIPAL DE CASA  BRANCA 

Enato do Coarato n' 13/2017. Contratada: CONTROLE 
; 

empresa especializada para a realização de análises de água 

AVISO DF ABERTURA DE UCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS NT / 

52/2017- Objeto:REGISTRO DE PREÇOS DE PÃO DE LEDE PARA 
A MERENDA ESCOLAR DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL 
DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. ENCERRAMENTO. 
ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS, DIA 0603/2017 
AS 09:00 HORAS Informações: Prefeitura do Município de 
Catanduva - Seção de licitação - 2° Andar, sito à Praça Conde 
Danamo Mataram:, 01 -Centro - Cararkkom-SP; 	licita- i 
caaeditalecatanduvaspgoobe ou acossar o sim: httplhervere 
atamarva.sagmebr link Lidtações. Catandura, 21/01/2017. 9 

1 AFONSO MACGOONE NETO-PREFEITO MUNICIPAL 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PC 

1532017 - Objeto: REGISTRO DE IREÇOS DE AÇO DE 0IvEst505 
DIÂMETROS, ARAME RECOZIDO; E. TELA DE MALHA, PAI.; A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO O ANEXO 1 DO EDITAL. UMI' 
TE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ATÉ 0 DIA 070312017 
AS 08:30 HORAS. DATA E HORA DO PREGÃO: DIA 07/032017 

I. As 0900 HORAS. 0 edital completo encontra-se disporrivel;  no 
site do Banco de libai: vormsbb.combr, opção Licitações; dire-

! temente em vosnalicitacoes-ecom.br, e site do Municiai° morsa 

,J0Ilaeo.p. ir  a marotos -. S' i.20 hasta, - 2 n. - size 
a Praça Conde Frenda° Marar.zo. Dl - Centro - Catandooa-

; -SP ou, através do e-mail: licitacao.editalecatandavaspgovbc 
Carandam. 21/02/2017. AFONSO MACCH1ONE NETO - PREFEO 
TO MUNICIPAL 

HOMOLOGAÇÃO. 	
CERQUEIRA 	CÉSAR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR  

TERMO DE ANULAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
I 	N.  006/17 - PROCESSO 0,39/17 

CONSIDERANDO: a decretação de suspensão do tenente 
pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, conforme 
TC-003880.989.17-3 e TC-003916.989.17-1; 	 • 

O Senhor MARCOS ANTONIO ZALOTI, Prefeito Municipal de 
Cerqueira César/SP, no ao de suas atribuições legais resolve 
ANULAR o edital referente ao Pregão Presencial if 006/2017 - 
Praesso n° 009117- Registo de Preços, cujo ataco constate na 
eventual aquisição de kits escolares, conforme edital. 

A presente anulação se faz com fundamenro na súmula 
473 do Supremo Tribunal Federal, devido à 'radicação de vido 
insanável no procedimento ekintõrio em emigrare. 

Prefeiorra de Cáqueira César, 20 de fevereiro de 2017 
MARCOS ANTONIO 051.011 - PREFEITO 

indeterminado para retificação. 
DECISÃO DO PREFEITO 	 I  PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 
Considerando o que consta no Processo Interno n°31973/16 i 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONVITE 05/2017 - Locação de esborrifas abertas tipo 

pirernide 
Contrato n O6205  7 de 21/02/201/ 

 

Contratada, MCA Proclama e Locadora para Eventos tola ME 
Contratante.  Prefeitura ~Mear de empalho  
Valor. RS 1/.00000 
Vigência.  02 mesa  

CHARQUEADA 	• 

PREFEITURA 	MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA 

HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Fr nenood e7.2017 
Processo Administrativo: 51/2017 

r.._ 	. 	r.,. 	• ... 	G.. 

:111,11,W, J45 	 sM, 
palias mune:roa para o exercido do 2017. 

Homologo a adjudicação proferida pelo pregoeiro na licita. 
çào em referencia, dando como vencedora a do; itens 01,02, 03, 
04.05, 08, 10, 1914, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, I 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, ; 
55. 57 58. 59,60.62 64, 65 67 69 70 71 72 74 e 75 para 
a empresa RODRIGO JOSÉ 50RIA110 ADAMI UMPEZAS ME; os 
dons 06, 07.09. 11, 12. 15. 17, 24, 26, 29, 51, 56, 69 73 e 76, 
para e empresa UCIT RIR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 
LTDA EPP; 08 dens 53 e 54 para a empresa IMNEU VALENT1M 
TONELOTTO ME; os itens 61, 63, e 66 para a empresa DISTM-
BUIDOILA SARAPIX LIDA ME e os itens 38, 39, 40 e 49 para a 
empresa RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME. (barqueada, 21 
de fevereiro de 2017. Dr. Carlos Roberto Bregas - Prefeito em 
Exercicio - CharqueadVSP. 

CLEMENTINA 

.AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL ti° c12017 
081i10, Amosiçáo de urna Pá-Carregadeira O km. ioelor-

me contrato de repasse N" 1070327-372OIOJMAPNCMX0. 
celebrado entre a União Federal, por intermédio do MAPA. 
representado pela CEF e o kfanicipio de Clementina/SP. O 
Pregoeiro da Prefeitura Muranpal de Clementina informa mie 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Moaicipio de Conchal torna público aos 

interessados no Pregão Presencial 02717, PIOCOSSO 553115, 
cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de géneros 
alimenticios para a me-coda escolar mães) que foi apreciada 
analisado e julgado n Recurso interposta pela empresa Scherdt 172 

AsSeNsona 	01:14 m 	 HAJA. neg.; 
ruosd t r tale rase dada ciência desta demão as empresas 
interessadas por meio desta publicação. bem corno fosse j 
carnuda a empreso remanesceste Manam e from Comercio 
de Paes Ltda. ME para a Inalação de preços para o item 03 
do presente certame que aorrerá na data de 22/02/17 às 1500 
horas. O Pregoeiro solicitou que o processo fosse remetido ao 1 
anta Prefeito Municipal para deliberação acerca data decisão. 1 
bete como Oca a disposição dos interessado, 

Conchal. 21 de fevereiro 8 1017 
De Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 

a sessão de ab:riora da Loução em Eagrafe. manada para , 
9 horas foi suspensa a Detenni.ção do 1 

da Comarca de Birimir/SP. P. M. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
XAVIER-PREGOEIRO 

1  
d, 2  

e Cia Ltda. (Processo 1030/17), onde a mesma requer queseja ,ond, 
juntada ao processo lidratõrio a Prova de Regularidade Perante j no sito 
o Fundo de Garantia pa acne. de Serviço (1515/conforme :tem j 40  2012  
9.1.3. do edital.Not.se que a empresa deixou  de apreSafita? 	Thal 

l
inape~oficial 
adetsee:~139~ :sie> ~G 

SELO DE AUTOrMaDADE 

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficia 	 auto em 22/0212017 08:32:48. 
N. de Série do Certificado: 2121938ADB6794C I D413681C3613F37139C1D3D2F1A 
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THIAD TOS MARIA 

ADEMIR TON O E AZEVEDO 
Pregoeir 

000246 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 
"NEGOCIAÇÃO" 

Às 15:00 horas do dia 22 de fevereiro de 2017, na Sala de Licitações da 

Prefeitura do Município de Conchal, reuniram o Pregoeiro, Dr. Ademir Antonio 

de Azevedo e a Equipe de Apoio, os Srs. THIAGO DOS SANTOS MARIA e ALEX 

CORDEIRO, designados conforme Decreto n° 3.930 de 02 de janeiro de 2017, 

sob a presidência do primeiro declinado para negociar os itens que 

foram desclassificados por ocasião da INABILITAÇÃO da empresas 

SCHEIDT E CIA LTDA., do Pregão Presencial supracitado do Processo 

n° 2017/01/000553, objetivando a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DE CONCHAL SP "PÃES". 

Para a sessão compareceu a. Sra. Jussimara Manara Bonon portadora do 

RG n° 17.246.783-4 representante da empresa MANARA E BONON 

COMÉRCIO DE PÃES LTDA. - ME. O Pregoeiro iniciou a sessão para 

alcançar o objetivo deste certame, e após realizar a negociação para o item 

03 do edital, o valor obtido foi de R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos). 

Diante disso o Pregoeiro decidiu adjudicar o item mencionado. Isso feito o 

Pregoeiro solicitou que fosse encaminhado o processo na inte • ra ao 

Exmo. Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO do 	ionado 

certame. Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro deu por/ 	rrada a 

presente sessão e solicitou que u, Alex Cor• erro 

lavrasse a presente ata, 	 todos os presentes assinada. 

Equi de Apoio 

Rua Francisco Ferreira Alves n 364 — Telefone (19) 3866-8600 — Fax (19) 3866-8614 — CEP 13835-000 — Conchal SP 
CNPJ 45.331.188/0001-99 — e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.hr  -- Home Page: hrrp://www.conchal.sp.gov.br   



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHA ° 2 7  
ESTADO DE SÃO PAULO 

ALEX CORDEIRO 
Equipe de Apoio 

MANARA E BON2N COM' RÇIO DE PÃES LTDA. - ME 
J 1̀2  is - Manara Bonon 

Rua Francisco Ferreira Alves 364 — Telefone (19) 3866-8600 — Fax (19) 3866-8614 — CEP 13835-000 — Conchal SP 
CNPJ 45.331.188/0001-99 — e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  — Home Page: http://www.conchal.sp.gov.br  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCH°AinL°  2 4 3  
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECERJURÍDICO 

Em atendimento ao artigo 38, inciso VI da Lei Federal 
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, o processo está em conformidade ao que 
dispõe a legislação vigente. 

Conchal, 14 de março de 2017. 

ADRIANA FRANCO DA SILVA 
DIRETORA JURÍDICA 

OAB n" 132.700 

Rua Francisco Ferreira Alves n" 364 - Telefone (19) 3866-8600 - Fax (19) 3866-8614 - CEP 13835-000 - Conchal SP 
CNPJ 45.331.188/0001-99 - e-mail: juridico0),conchal.sp.gov.br  - Home Page: hap://www.conclial.sp.gov.br  



(_ 

I VANDERLEI MA NgÉSON 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL(?) 0 2 4 9 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Ficam HOMOLOGADAS como vencedoras do "PREGÃO PRESENCIAL" 

N° 02/17, as empresas: DODAVA MAX EIRELLI ME, inscrita no CNPJ 

n° 21.405.081/0001-80, vencedora dos itens 01 e 02, perfazendo o valor 

global de R$ 159.600,00 (cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), 

MANARA E BONON COMÉRCIO DE PÃES LTDA ME, inscrita no 

CNPJ n° 07.682.500/0001-08, vencedora dos itens 03 e 04, perfazendo o 

valor global de R$ 71.400.00 (setenta e um mil e quatrocentos reais), 

tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DE 

CONCHAL SP "PÃES". 

Conchal, 14 de março de 2017. 
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CONTRATO N° 30/17 
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

Aos 14 dias do mês de março do ano de 2017, nesta cidade de Conchal SP, compareceram 

de um lado a Prefeitura do Município de Conchal, doravante denominada CONTRATANTE, 

aqui representada pelo Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, Prefeito Municipal, 

e de outro a empresa DODAVA MAX EIRELLI - ME, situada na Rua Luiz Cavinatto n° 415, 

Bairro Jardim Ibirapuera, na cidade de Limeira, Estado de SP, CEP. 13.481-045, inscrita no 

CNPJ n° 21.405.081/0001-80 e Inscrição Estadual n° 417.400.288.110, e-mail: 

rangelpac(agmail.com.br  e Fone: (19) 3033-3245 representada pelo Sr. Rangel Pacheco 

Silva, portador do CPF n° 248.405.588-92 e RG n° 27.769.209-X, denominada 

CONTRATADA, para celebrar o presente instrumento, resultado do PREGÃO PRESENCIAL 

N° 02/17, do tipo "MENOR PREÇO", de acordo e conforme a Lei Federal n° 8.666/93 

atualizada, que será regida pela Lei Federal n° 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, 

no que couberem, as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes cláusulas e condições que 

reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DE 
CONCHAL SP "PÃES" de acordo com o edital do Pregão Presencial n° 02/17. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

2.1. Além das obrigações resultantes da observãncia da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 

II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor do contrato o 
objeto da presente licitação; 

IV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço prestando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 
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V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for entregue e ou prestado em 
desacordo com apresentado na proposta. 

2.2 	Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

IV 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

31. 	Fica ajustado o valor do presente instrumento em R$ 159.600,00 (cento e 
cinquenta e nove mil e seiscentos reais). 

3.2. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 

3.3. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, 
na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento do contrato. 

3.4. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 
e das propostas de preços, bem como o da Nota de Empenho; 

3.5. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 
empenho. 

3.6. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE 

4.1. Os preços propostos somente poderão ser reajustados, mediante a apresentação pela 
vencedora do certame de planilha de custos e demais documentação que comprovem 
a necessidade do respectivo reajuste, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econõmico-financeiro do instrumento contratual, mediante prévia autorização da 
Administração Municipal. 

CLÁUSULA QUINTA 
- DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO CONTRATUAL 

5.1. O período de vigência do presente instrumento contratual será de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de assinatura. 
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CLÁUSULA SEXTA 
- RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

6.1. As 	despesas 	decorrentes 	desta 	licitação 	correrão 	por 	conta 	das 	Dotações 
Orçamentárias do Elemento, a saber: 

6.1.1. n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); 
6.1.2. n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (875) (876); 
6.1.3. n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (877) (878), relativo ao exercício de 2017. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DAS PENALIDADES: 

7.1. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste instrumento, 
até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

7.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor do presente instrumento contratual; 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
7.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

7.4. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

7.5. As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento 
eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o 
desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária 
devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a 
contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA OITAVA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei 
Federal n° 8.666/93 atualizada. 

CLÁUSULA NONA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

9.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou co pras, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, confo e prevê o art. 
65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93 e demais alterações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 
- DA PUBLICAÇÃO 

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo deste instrumento contrato na imprensa oficial ou em Jornal 
de grande circulação no município. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

11.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

12.1. Fazem parte integrante deste instrumento contratual: 
• Edital; 
• Anexo VII - Termo de Referencia; 
• Anexo VIII - Planilha Proposta; 
• Termo de Ciência e Notificação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DO FORO 

13.1. 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 ignorância, o presente Instrumento Convocatório será afixado em local de 
costume, tudo em conformidade com a Lei Federalt p° 8.666/93 atualizada. 

ADRIANA FRANCO DA SILVA 
--- DIRETORA JURIDICA 

OAB n° 132.700 

TESTEMUNHAS: 

DODAV,1 MAX IRELLI ME 
CNPJ n°, 21.405.1081/0001-80 

ALEX CORDEIRO 
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ANEXO I 

CONTRATO N° 30/17 
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

ITEM 01 
ALIMENTO Pão tipo bisnaguinha 
QUANTIDADE 12.000 pacotes 
TIPO Bisnaguinha 
UNIDADE Pacote de 300gr 
EMBALAGEM Saco plástico 
VALOR UNITÁRIO R$ 2,50 
VALOR TOTAL R$ 30.000,00 
MARCA PANINNO 

DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Pão tipo bisnaguinha, com textura extremamente macia, com 
massa sovada, com aparência clara, feito com matéria prima de 
primeira, contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fálico, açúcar invertido, açúcar, gordura vegetal, ovo, glicose de 
milho, sal refinado, glúten, leite integral, estabilizantes lecitina de 
soja e estearoil 2-lactil lactato de cálcio, conservadorpropionato de 
cálcio e acidulante ácido ascórbico, contém glúten, embalagem 
contendo no mínimo 15 (quinze) unidades. Validade mínima de 4 
dias após a entrega. 

ITEM 02 
ALIMENTO Pão tipo hot dog 
QUANTIDADE 12.000 caixas 
TIPO Hot dog 
UNIDADE Unidade de 70gr 
EMBALAGEM Caixa contendo 40 unidades 
VALOR UNITÁRIO R$ 10,80 
VALOR TOTAL R$ 129.600,00 
MARCA PANINNO 

DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Pão tipo hot dog tradicional, 	não embalado individualmente, 
pesando 70gr cada unidade, farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fálico, glicose de milho, 	açúcar, gordura vegetal, 	sal 
refinado, glúten, soro de leite em pó, extrato de malte, estabilizante 
lecitina de soja, conservador propionato de cálcio e emulsificante 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos. 	 / 

Valor Global de R$ 159.600,00 

(cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 
OBJETO: 

ADVOGADA: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Dodava Max Eirelli - ME. 
n° 30/17. 
Registro de Preços para a aquisição de gêneros alimentícios 
para a merenda escolar de Conchal SP "Pães" 
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), 14 de março de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail institucional: prefeito(a,conchal.sp.gov.br  
E-mail pessoal: vandomagnusson(ehotmail.com   

Assinatur k_k k À-À 	 

j" w  
,

Ì CONTRAT. fr 

Nome e cargo.r ngel Pacheco Silva - Propr etário 
E-mail institucional: rangelpac(itgmail.com.br  
E-mail pessoal: rangelpac(a gmail.com.br  

Assinatura: 
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CONTRATO N° 31/17 
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

Aos 14 dias do mês de março do ano de 2017, nesta cidade de Conchal SP, compareceram 

de um lado a Prefeitura do Município de Conchal, doravante denominada CONTRATANTE, 

aqui representada pelo Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, Prefeito Municipal, 

e de outro a empresa MANARA E BONON COMÉRCIO DE PÃES LTDA ME, situada na Rua 

Mogi Mirim n° 233, Bairro Centro, na cidade de Conchal, Estado de SP, CEP. 13.835-000, 

inscrita no CNPJ n° 07.682.500/0001-08 e Inscrição Estadual n° 270.070.287.117, 

e-mail: naiarabonon123@liotmail.com  e Fone: (19) 3866-3753 representada pela 

Sra. Jussimara Manara Bonon, portadora do CPF n° 082.198.678-33 e 

RG n° 17.246.783-4, denominada CONTRATADA, para celebrar o presente instrumento, 

resultado do PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17, do tipo "MENOR PREÇO", de acordo e 

conforme a Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, que será regida pela Lei Federal 

n° 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 

Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e 

às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DE 
CONCHAL SP "PÃES" de acordo com o edital do Pregão Presencial n° 02/17. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

2.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da. CONTRATADA: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 

II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor do contrato o 
objeto da presente licitação; 

IV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega /prestação de serviço prestando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive a entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 
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V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for entregue e ou prestado em 
desacordo com apresentado na proposta. 

2.2 	Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

IV 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

31. 	Fica ajustado o valor do presente instrumento em R$ 71.400,00 (setenta e um mil 
reais e quatrocentos reais). 

3.2. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 

3.3. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, 
na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento do contrato. 

3.4. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 
e das propostas de preços, bem como o da Nota de Empenho; 

3.5. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 
empenho. 

3.6. Em caso de devolução da Nota Fiscal/ Fatura para correção, o prazo para pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE 

4.1. Os preços propostos somente poderão ser reajustados, mediante a apresentação pela 
vencedora do certame de planilha de custos e demais documentação que comprovem 
a necessidade do respectivo reajuste, objetivando a manutenção do equilíbrio 
económico-financeiro do instrumento contratual, mediante prévia autorização da 
Administração Municipal. 

CLÁUSULA QUINTA 
- DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO CONTRATUAL 

5.1. O período de vigência do presente instrumento contratual será e 12 (doze)meses 
contados a partir da data de assinatura. 
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CLÁUSULA SEXTA 
- RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

6.1. As 	despesas 	decorrentes 	desta 	licitação 	correrão 	por 	conta 	das 	Dotações 
Orçamentárias do Elemento, a saber: 

6.1.1. n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); 
6.1.2. n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (875) (876); 
6.1.3. n° 33903007 / 123060015.2.025/02.12.09. (877) (878), relativo ao exercício de 2017. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DAS PENALIDADES: 

7.1. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste instrumento, 
até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

7.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor do presente instrumento contratual; 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
7.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 03 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

7.4. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

7.5. As multas de que trata este capítulo. serão descontadas do pagamento 
eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o 
desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária 
devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a 
contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA OITAVA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei 
Federal n° 8.666/93 atualizada. 

CLÁUSULA NONA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

9.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratu s, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, at -  25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, con orme prevê ar 
65, § 1', da Lei Federal n° 8.666/93 e demais alterações posteriore 
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CLÁUSULA DÉCIMA 
- DA PUBLICAÇÃO 

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo deste instrumento contrato na imprensa oficial ou em Jornal 
de grande circulação no município. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

11.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

12.1. Fazem parte integrante deste instrumento contratual: 
• Edital; 
• Anexo VII - Termo de Referencia; 
• Anexo VIII - Planilha Proposta.; 
• Termo de Ciência e Notificação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DO FORO 

13.1. 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 conhe imento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, o presente Instrumento Conv catório será afixado em local de 
costume, tudo em conformidade com a Lei Federal ° 8.666/93 atualizada. 

ADRIANA FRANCO DA SILVA 
JURIDICA 

OAB n° 132.700 

MANARA E BONO • ÉRCIO DE PÃES LTDA. - ME 
CNPJ n° 07.682.500/0001-08 

TESTEMUNHAS: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 
OBJETO: 

ADVOGADA: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Manara E Bonon Comércio De Pães Ltda ME. 
n° 31/17. 
Registro de Preços para a aquisição de gêneros alimentícios 
para a merenda escolar de Conchal SP "Pães" 
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), 14 de março de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail insÜtucional: prefeitogconchal.sp.gov.br  
E-mail pes al: vandomagnussonAlotmail.com  

Assinat III LàÀÀ 

CONTRAT • :11  
Nome e cargo: Jussimara Manara Bonon - Proprietária 
E-mail institucional: naiarabonon123(dhotmail.com  
E-mail pessoal: naiarabonon123gh. 

Assinatura: 
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ANEXO I 

CONTRATO N° 31/17 
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

ITEM 03 
ALIMENTO Pão tipo forma integral 
QUANTIDADE 8.000 pacotes 
TIPO Forma integral 
UNIDADE Pacote de 500gr 
EMBALAGEM Saco plástico 
VALOR UNITÁRIO R$ 7,30 
VALOR TOTAL R$ 58.400,00 
MARCA MAGIA DOS PÃES 

DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Produzido com farinha de trigo integral da melhor qualidade, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, farinha de 
aveia, flocos de trigo, gordura vegetal, açúcar mascavo, açúcar 
refinado, óleo de canola, glúten, sal refinado, fibra de soja, fibra 
de 	trigo, 	estabilizante 	estearoil 	2-lactil 	lactato 	de 	cálcio 	e 
conservador propionato de cálcio, embalagem contendo no mínimo 
20 (vinte) fatias.  

ITEM 04 
ALIMENTO Pão Francês 
QUANTIDADE 65.000 und 
TIPO Francês 
UNIDADE 50gr 
EMBALAGEM 
VALOR UNITÁRIO R$ 0,20 
VALOR TOTAL R$ 13.000,00 
MARCA MAGIA DOS PÃES 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 

• 
OBSERVAÇÃO 

Pão tipo francês, produzido no dia da entrega. 

Valor Global R$ 71.400,00 

(setenta e um mil e quatrocentos reais). 
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ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 04/17 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos 14 dias do mês de março de 2017, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. Ademir Antonio de Azevedo, de acordo com o Decreto n° 

3.930 de 02 de janeiro de 2017, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, nos 

termos da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e demais normas legais aplicáveis, em face 

da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de 

Preços, cujo, o resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito Municipal 

de Conchal SP o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, RESOLVE registrar os preços para 

eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de Conchal SP 

"pães", nas quantidades, termos e condições descritas no ANEXO VII do mencionado edital, 

que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa cuja 

proposta foi classificada em lc lugar no certame acima numerado, qual seja: 

R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme 
ANEXO VII - Termo de Referencia, a partir da requisição de pedido pelo 
Departamento/Setor requisitante de acordo com as especificações, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados 
da data de sua publicação. 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a smpla 
defesa. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à 
vantagem. 

3.2. Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da 
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem ratificados, obedecida a ordem de classificação. 

3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando 
os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

3.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos e ou prestação de serviços, 
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos; 

3.5. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é 
o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial para Registros de Preços deste certame. 

3.6. Para cada item/prestação de serviço de que trata esta Ata, serão observadas, quanto 
ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial para 
Registros de Preços que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso. 

3.7. O preço total a ser pago por item/prestação de serviço será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial para Registros de Preços pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

4.1. A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será representada 
pela expedição do instrumento contratual, da qual constará, no mínimo, 
identificação da licitação, especificações resumidas da prestação de serviços, 
quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo de disponibilidade. 

4.2. Convocação para assinatura do instrumento contratual: 
4.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto 

à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar o instrumento 
contratual; 

4.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o contrato de prestação de 
serviços, a empresa obriga-se a vender os bens registrados, conforme especificações e 
condições contidas no edital, em seus anexos e também na proposta apresentada; 

CLÁUSULA QUINTA 
- DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) 
pela(s) empresa(s) contratada, observado o que consta neste edital e seus anexos, 
inclusive quanto à forma e condições de pagamento. 

5.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser 
emitida em nome da CONTRATANTE, da qual deverá constar o número desta licitação. 
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5.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega da respectiva Nota 
Fiscal devidamente atestada pelo Departamento competente da municipalidade. 

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme prevê o 
artigo 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93 e demais alterações posteriores. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DAS PENALIDADES 

7.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

7.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual, 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
7.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

7.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstancias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

7.5. As multas de que trata este capitulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA OITAVA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
8.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
8.1.2. 	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado. 
8.1.3. Presentes razões de interesse público. 
8.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Órgão Gerenciador. 
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8.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

8.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do município. 

CLÁUSULA NONA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

9.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador/ Prefeitura do Município de Conchal SP. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, ficarão a cargo do Foro da Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de Conchal/SP, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

ADEMIR ANTÔNIO DE AZEVEDO 
Pregoeiro 

Rua Francisco Ferreira Alves n52 364 - CentrJ 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 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

C00268 

ANEXO 

ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 04/17 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/17 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Itens: 01 e 02. 

DODAVA MAX EIRELLI ME, situada na Rua Luiz Cavinatto n° 415, Bairro Jardim 

Ibirapuera, na cidade de Limeira, Estado de SP, CEP. 13.481-045, inscrita no CNPJ n° 

21.405.081/0001-80 e Inscrição Estadual n° 417.400.288.110, e-mail: 

rangelpacggmail.com.br  e Fone: (19) 3033-3245 representada pelo Sr. Rangel Pacheco 

Silva, portador do CPF n° 248.405.588-92 e RG n° 27.769.209-X. 

ITEM 01 
ALIMENTO Pão tipo bisnaguinha 
QUANTIDADE 12.000 pacotes 
TIPO Bisnaguinha 
UNIDADE Pacote de 300gr 
EMBALAGEM Saco plástico 
VALOR UNITÁRIO R$ 2,50 
VALOR TOTAL R$ 30.000,00 
MARCA PAIVINNO 

DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Pão tipo bisnaguinha, com textura extremamente macia, com 
massa sovada, com aparência clara, feito com matéria prima de 
primeira, contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fálico, açúcar invertido, açúcar, gordura vegetal, ovo, glicose de 
milho, sal refinado, glúten, leite integral, estabilizantes lecitina de 
soja e estenroil 2-lactil lactato de cálcio, conservadorpropionato de 
cálcio e acidulante ácido ascórbico, contém glúten, embalagem 
contendo no mínimo 15 (quinze) unidades. Validade mínima de 4 
dias após a entrega. 

ITEM 02 
ALIMENTO Pão tipo hot dog 
QUANTIDADE 12.000 caixas 
TIPO Hot dog 
UNIDADE Unidade de 70gr 
EMBALAGEM Caixa contendo 40 unidades 
VALOR UNITÁRIO R$ 10,80 
VALOR TOTAL R$ 129.600,00 
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MARCA PANINNO 

DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Pão tipo hot dog tradicional, 	não embalado individualmente, 
pesando 70gr cada unidade, farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fálico, glicose de milho, 	açúcar, gordura vegetal, 	sal 
refinado, glúten, soro de leite em pó, extrato de malte, estabilizante 
lecitina de soja, conservador propionato de cálcio e emulsificante 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos. 

Itens 3 e 4. 

MANARA E BONON COMÉRCIO DE PÃES LTDA ME, situada na Rua Mogi Mirim n° 233, 

Bairro Centro, na cidade de Conchal, Estado de SP, CEP. 13.835-000, inscrita no CNPJ n° 

07.682.500/0001-08 e Inscrição Estadual n° 270.070.287.117, e-mail: 

naiarabonon123@hotmail.com  e Fone: (19) 3866-3753 representada pela Sra. Jussimara 

Manara Bonon, portadora do CPF n° 082.198.678-33 e RG n° 17.246.783-4. 

ITEM 03 
ALIMENTO Pão tipo forma integral 
QUANTIDADE 8.000 pacotes 
TIPO Forma integral 
UNIDADE Pacote de 500gr 
EMBALAGEM Saco plástico 
VALOR UNITÁRIO  R$ 7,30 
VALOR TOTAL R$ 58.400,00 
MARCA MAGIA DOS PÃES 

DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Produzido com farinha de trigo integral da melhor qualidade, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, farinha de 
aveia, flocos de trigo, gordura vegetal, açúcar mascavo, açúcar 
refinado, óleo de canola, glúten, sal refinado, fibra de soja, fibra 
de 	trigo, 	estabilizante 	estearoil 	2-lactil 	lactato 	de 	cálcio 	e 
conservador propionato de cálcio, embalagem contendo no mínimo 
20 (vinte) fatias. 

ITEM 04 
ALIMENTO Pão Francês 
QUANTIDADE 65.000 und 
TIPO Francês 
UNIDADE 50gr 
EMBALAGEM 
VALOR UNITÁRIO R$ 0,20 
VALOR TOTAL R$ 13.000,00 
MARCA MAGIA DOS PÃES 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 

OBSERVAÇÃO 
Pão   tipo francês, produzido no dia da entrega. 
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