
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

000054 

PREGÃO PRESENCIAL N° 20/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.991/17 

DATA DA SESSÃO: 24/04/17 ás 10.00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 24/04/17 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 24/04/17 das 09:30 ás 10:00 horas. 
LOCAL: Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 

364, Centro em Conchal SP (Sala de Licitações). 

1. PREÂMBULO 
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 GLOBAL", 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), i-_!ntamente 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 24/04/17 a partir das 10:00 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 a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E INTERPRETAÇÃO DE 
ULTRASSONOGRAFIA, 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 licitaçã,-, dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a 

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

Rua Francisco Ferreira Alves n1)364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fa• í- 19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

000055 

	

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 inidôneas 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° 20/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.991/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 24/04/17 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 20/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.991/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 24/04/17  

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 pais 
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 pele 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: 
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 MODELO 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 ónus 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/execução 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 conforme 
item 20 deste edital. 

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 da Ata registro de Preços. 

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

8.8. Além a proposta impressa supracitado a empresa licitante deverá apresentar 
uma proposta em arquivo digital a partir do "KIT PROPOSTA" deste edital, 
através de CD-R ou Pen-Drive para alimentação do sistema de apuração. 

8.9. O Programa Específico do Município poderá ser adquirido mediante solicitação via 
e-mail: licitacaogconchal.sp.gov.br  e ou pelo site: www.conchal.sp.gov.br. 

9. 	DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2) - 
9.1.DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

(ART. 28 DA LEI N° 8.666/93) - (REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.440 DE 2011):  
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 ECONÓMICO-FINANCEIRA 
(ART. 31 DA LEI N° 8.666/93):  

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 IV); 

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 V); 

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 VI). 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

(-C 
000059 

9.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART.30 DA LEI N°  
8.666/93):  

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. Certificado de inscrição da empresa, dentro de seu prazo de validade, emitido pelo 
Conselho Regional de Medicina - CRM. 

9.4.3. Comprovação de registro ou inscrição do responsável técnico, emitido pelo Conselho 
Regional de Medicina - CRM; 

9.4.4. Licença de funcionamento do estabelecimento, expedida pelo órgão sanitário 
competente do Estado ou do Município onde estiver instalado, OU 

9.4.5. Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, assegurando que caso seja vencedor, reúne condições de 
apresentar a Licença de Funcionamento do Estabelecimento no momento da 
assinatura do contrato 

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, 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 supracitados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por 
pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das 
licitantes através do Credenciamento. 

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 6.2.1. 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. 
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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 GLOBAL 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$ 100,00 (cem reais). 

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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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 microempresa .s 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. 
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. 
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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 da Ata 
registro de Preços, 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 final 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 
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 
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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. poderá 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. 
15.2. Tratando-se de prestação de serviços o objeto poderá ser prorrogado por iguais 

períodos e assim sucessivamente respeitando o prazo máximo de duração de 
60 (sessenta) meses, de acordo e conforme estabelecido pelo art. 57, II da Lei Federal 
n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

16. DO PREÇO E DO REAJUSTE: 
16.1. 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, mediante prévia autorização da Administração Municipal. 

17. DO PAGAMENTO: 
17.1. 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 
da Ata Registro de Preços. 
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17.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 

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

17.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria empresa licitante, 
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. 

17.5. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

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

atualizada, são obrigações da empresa licitante: 
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 presente 
certame; 

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. 

18.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente. a empresa licitante sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento desta certame. 

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

III 	Aplicar as sanções nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada pertinentes, em 
caso de inadimplemento. 

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

19. 	DAS PENALIDADES: 
19.1. 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. 

19.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a empresa licitante 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 pactuado; 
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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. 
19.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 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 
certame, comportar-se de modo inidôneo 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 das demais 
cominações legais. 

19.4. 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. 

19.5 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. 

20. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
20.1. 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. 

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

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

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
21.1. 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. 

21.2. 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. 

21.3. 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. 

21.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste edital, nos 
termos do item 21.6. e a homologação do resultado desta licitação, não implicará em 
direito à contratação. 

21.5. 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. 
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21.6. 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. 

21.7. 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. 

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

21.9. 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. 

21.10. A cópia completa deste edital poderá ser retirada gratuitamente, no site 
http://m,ww.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: licitac ao(cicon c h al sp. gov  . br. 

21.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
21.12. A empresa vencedora do presente certame que queira aderir ao Programa Doação 

Solidária, nos termos da Lei Municipal n° 1.697/09 e do Decreto n° 3.166/10 em 
anexo, poderá contribuir mediante adesão do Termo constante do Decreto em 
epigrafo, autorizando desconto de no mínimo 1% (um por cento) do valor liquido de 
seus pagamentos para doação ao Fundo Social de Solidariedade do Município de 
Conchal "FUSSCONCHAL", onde os recursos doados serão aplicados em ações 
sociais através dos programas conduzidos pele respectivo Fundo de Social. 

21.13. 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 contrato. 
ANEXO ÚNICO - TERMO DE DOAÇÃO. 
21.14. 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 ° 364, CENTRO - CONCHAL SP, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 
16:00 HORAS, EM IAS DE EXPEDIENTE. 

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

MINUTA CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 20/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.991/17 

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. 

Rua Francisco Ferreira Alves no- 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao(Wconchal.sp.gov.br  
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 20/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.991/17 

	 , 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 deste Pregão 

Presencial da Prefeitura Municipal de Conchal SP, DECLARA expressamente que cumpre 

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

Local e dF:ta, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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.hr  
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ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 20/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.991/17 

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 deste Pregão 

Presencial, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. 

Local e data, 	de 	2017.     

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves a°- 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.splov.br  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 20/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.991/17 

	  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 n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3t566-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 20/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.991/17 

	, 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 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) 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 20/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.991/17 

	 , 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 ocorréncias posteriores. 

Local e data, 	de 	2017.     

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves nt? 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchaLv,gov.br 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 20/ 17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.991/17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

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

prestação de serviços de exames e interpretação de ultrassonografia. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. A contratação do fornecimento aqui descrito justifica-se pelos múltiplos fatores que 

contribuem para o atendimento da rede pública de Saúde Municipal, pensando no 
excelente atendimento aos usuários do SUS sendo uma prestação de serviço continua 
e ininterrupta para o cuidar da vida. 

2.2. O exame de ultrassonografia, utiliza ondas sonoras de alta frequência para produzir 
imagens do interior do corpo, sem o uso de radiação ionizante (raios-X). 

2.3. Como as imagens são adquiridas em "tempo real", podem mostrar além das 
características morfológicas das estruturas, o movimento dos órgãos internos do corpo 
e o sangue correndo através dos vasos. 

2.4. É amplamente utilizada na avaliação da gestação, do abdome, da pelve masculina e 
feminina, de músculos e tendões, do encéfalo de bebês, no estudo das glândulas 
salivares, da tireóide e outras estruturas do pescoço, do coração e etc. 

2.5. Os exames de ultrassonografia visam suprir a necessidade vital dos pacientes 
portadores de patologias pontuais que carecem dos exames para complementar o 
diagnóstico médico. 

2.6. O município realiza hoje diversas ultrassonografias para diversos setores do 
Departamento de Saúde. Os exames são de vital importância porque é por meio deles, 
e quase que exclusivamente por eles, que o profissional médico pode estabelecer 
diagnóstico e em outras pala sTa s, para o desenvolvimento da saúde dentro do sistema 
público só é possível mediante a realização dos exames clínicos laboratoriais. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. Descrição dos exames de ultrassonografia: 

ITEM EXAMES QUANTIDADE/MÊS QUANTIDADE/ANUAL 

01 US Transvaginal 80 960 

02 US Abdominal 	 60 720 

03 US Pélvico 20 240 

04 US Tireóide 	 10 120 

05 US Mama 30 360 

06 US Articulação 40 480 

07 US Obstétrico 80 960 

Rua Francisco Ferreira AINes n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax. (V?) 3866-8614 - e- y.taH:  licitacao@conchaLsp.gov.br  
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08 US Aparelho Urinário ! 30 360 

09 US Inguinal 05 60 

10 US Próstata 05 60 

11 US Transretal 02 24 

12 US Partes Moles j 05 60 

13 US Escrotal 05 60 

14 US Morfológico t 05 60 

3.2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
3.2.1.0 Departamento de Saúde disponibilizara somente o espaço físico no CEMEC para 

que a CONTRATADA possa prestar os serviços dos exames supracitados. 
3.2.2.Em hipótese alguma o Departamento de Saúde ira disponibilizar transporte para 

locomoção de paciente a outro Município para realização dos exames. 
3.2.3.A CONTRATADA deverá disponibilizar um Médico e um Auxiliar para a realização de 

cada exame. 
3.2.3.0s exames só poderão ser realizados com uma prévia autorização do Gestor de Saúde 

desta municipalidade ou representante do Departamento Municipal de Saúde, 
atestada com carimbo e assinatura do mesmo  e  na ausência da autorização o exame 
não será pago. 

3.2.4.0s laudos dos exames deverão ser impressos e assinados por profissional habilitado e 
encaminhado para Departamento de Saúde para Avaliação e Controle. 

3.2.5.Todos os equipamentos, materiais e insumos a serem utilizados na realização dos 
exames serão exclusivamente de responsabilidade da CONTRATADA, não respondendo 
o Município por qualquer ônus. 

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. O objeto 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). 

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Imediato 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 07:00 ás 

15:00. 
6.2. As exames serão realizados conforme demanda diária durante a vigência contratual. 
6.3. Vigência contratual de 12 meses. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. CEMEC - Rua Minas Gerais. n°  279 Parque Industrial em Conchal - SP 

CEP: 13835-000 Fone: (19) 3866-8666 - e-mail: saudegconchal.sp.gov.br  e ou em 
outro local designado pelo Departamento competente. 

Rua Francisco Ferreira Alw., 	364 - Centro -- 	SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: 	3866-8614 - 	licitacao@conchal.sp.gov.br  
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8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. Referente à natureza do objeto. 

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

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

Elementos relativo ao exercício de 2017, a saber: 
10.1.1. n°3390399999/ 103010010.2.028/ 02.13.01. (946) (956) - Fonte: Tesouro 
10.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

11. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
11.1. Adalberto João Fadel - Diretor Departamento de Saúde 

Rua Francisco Ferreira Alves n(1 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	Eicitacao(ã)conchal.sp.gov.br  
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 20/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.991/17 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

NOME DA EMPRESA: 	  

CNPJ n° 	  Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

Apresentamos nossa proposta para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E INTERPRETAÇÃO DE 
ULTRASSONOGRAFIA, descritos abaixo objeto da presente licitação, modalidade Pregão 
Presencial, acatando todas as estipulações consignadas neste edital: 

ITEM EXAMES 
QUANTIDADER$ 

MENSAL 
UNITÁRIO R$ TOTAL 

01 US Abdominal 60 

02 US Transvaginal 80 

03 US Pélvico 20 

04 US Tireóide 10 

05 US Mama 30 

06 US Articulação 40 

07 US Obstétrico 80 

08 US Aparelho Urinário 30 

09 US Inguinal 05 

10 US Prostata 05 

11 US Transretal 02 

12 US Partes Moles 05 

13 US Escrotal 05 

14 US Morfológico 05 

VALOR GLOBAL ANUAL R$ 0,00 (reais). 

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

Rua Francisco Ferreira Aiws 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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Razão Social: 	 , endereço completo 	  

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

	  - Fax: ( 	) 	 , endereço eletrônico: 	  

Prazo de pagamento: 	  

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 do Contrato: 	  

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

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

	  n° 	, Bairro 	, Cidade 	 , Estado 	  

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

Rua Francisco Ferreira A1‘..es n9- 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao(cDconchal.sp.gov.br  
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ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 20/17 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.991/17 

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

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

aqui representada pelo Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, Prefeito Municipal, e de outro 

a empresa   	, situada na 	  n° 	 

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 certame, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", 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 a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E 
INTERPRETAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA de acordo com o edital do presente 
certame. 

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; 

Rua Francisco Ferreira Alves n9 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax. (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  
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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. 

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. 

3.7. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

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. 

4.2. Em caso de prorrogação contratual conforme Art. 57, inciso II, da Lei Federal 
n° 8.666/93 atualizada, o reajuste do contrato será anual poderá ser concedido 
mediante aplicação da variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado). 

Rua Francisco Ferreira Alves 0364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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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. 

5.2. Tratando-se de prestação de serviços o objeto poderá ser prorrogado por iguais 
períodos e assim sucessivamente respeitando o prazo máximo de duração de 
60 (sessenta) meses, de acordo e conforme estabelecido pelo art. 57, II da Lei Federal 
n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS PENALIDADES: 

6.1. 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. 

6.2. 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. 
6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. As multas de que trata este capitulo, 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 SETIMA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1. 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. 

CLAUSULA OITAVA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

8.1. 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. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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CLÁUSULA NONA 
- DA PUBLICAÇÃO 

9.1. 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 
- DO ACOMPANHAMENTO 

10.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto a Sr. Adiaberto João Fadei -
Diretor do Departamento de Saúde, desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DO FORO 

12.1. 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 JURÍDICA 

	
PREFEITO MUNICIPAL 

OAB n° 132.700 

EMPRESA CONTRATADA 
CIVPJ n° 

TESTEMUNHAS: 

1- 	 2 - 	  
RAPHAEL MORENO PAM1VI 	 ALEX CORDEIRO 
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ANEXO ÚNICO 

A que se refere o art. 1° do Decreto n° 3.166/2010 

TERMO DE ADESÃO 

	 , portador do CPF n° 	  

e Carteira de Identidade n° 	 , residente e domiciliado no endereço 

n° 	no 	Bairro 

	 , na cidade de 	 , representante legal da 

empresa 	 , cadastrada no CNPJ/CPF sob o 

n° 	 , nos termos da Lei n° 1.697/2009 e do Decreto n° 3.166/2010, 

manifesto minha adesão ao Programa de Doação Solidária e AUTORIZO a Prefeitura do Município 

de Conchal, a reter do valor líquido de meus pagamentos o percentual de 	%, pelo prazo de 

	 mês(es), a título de doação ao referido Programa. 

Cidade. / / . 

Assinatura do Aderente 

Telefone: 

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

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

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

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

PDS 

Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do Município de Conchal, o 
programa "Doação Solidária". com objetivo de captar recursos ao FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE, do Município de Conchal, visando difundir a solidariedade entre os munícipes, 
tendo o mesmo caráter de "comprometimento social". 

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

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

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

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

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

Art. 5° - O Poder Executivo deverá promover campanhas de 
esclarecimento e estímulo à doação. como forma de incentivar o programa e o espírito de 
"comprometimento social" em todos os cidadãos. 

Rua Francisco Ferreira Alves n-9 36.4  - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

0 0 0 0 8 4 

Art. 6° - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

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

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

WAGNER E. FADEL LOZANO 	 CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI 
CHEFE DE GABINETE 	 DIRETOR JURÍDICO 

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centre; - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

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

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

DECRETA: 

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

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

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

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

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

Art. 5° - O Fundo Social de Solidariedade do Município prestará 
contas semestralmente quanto à sua aplicação, em audiência pública, com ampla divulgação, 
transparência e publicidade para a sociedade. 

Art. 6° - Os projetos beneficiados por esse Programa poderão ser 
divulgados nos sites do Município, bem como em jornais locais. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Art. 7° - A adesão poderá ser feita a qualquer tempo e revogada 
mediante simples solicitação escrita ao Presidente do Fundo Social de Solidariedade, com prazo de 
15 (quinze) dias de antecedência de sua retenção. 

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

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

ANDRÉ CALEFFi 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves r.'1 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 
CONTRATO/ ATA: n° 	/17. 
OBJETO: 	 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de exames e interpretação de ultrassonografia. 
ADVOGADO: 	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'a conchal.sp.gov.br  
E-mail pessoal: vandomagnussonrahotmail.com  

Assinatura: 	  

CONTRATADA  
Nome e cargo: 	  
E-mail institucional: 

Assinatura: 	 • 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Licitação e Compras 

EDITAIS E LICITAÇÕES 

Fique por entro dos documentos de editais e licitações da Pre e 
	

unicípio de Conchal 

PREGÃO PRESENCIAL 20/17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E INTERPRETAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA 

Divulgado em 03/04/2017 às 15:54:29hs 

PREGÃO PRESENCIAL 1• 	REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

•••el 
Divulgado em 03/04/2017 às 15:43.57hs 

PREGÃO PRESENCIAL 18/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 

MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO 

MUNICÍPIO DE CONCHAL 

Divulgado em 03/04/2017 às 08:16:14hs 

PREGÃO PRESENCIAL 17/17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

DIAGRAMAÇÃO DE PÁGINAS NO FORMATO TABLOIDE E IMPRESSÃO DE 

EXEMPLARES DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO A SUA 

DISTRIBUIÇÃO 

Divulgado em 03/04/2017 às 08:16:07hs 

PREGÃO PRESENCIAL 16/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS 

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 

Divulgado em 15/03/2017 às 16:30:40hs 

PREGÃO PRESENCIAL 15/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL 

Divulgado em 15/03/2017 às 16:28.57hs 

PREGÃO PRESENCIAL 14/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

BATERIAS ELÉTRICAS PARA A FROTA MUNICIPAL 

Divulgado em 15/03/2017 às 16:26:12hs 

PREGÃO PRESENCIAL 13/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

GASES INDUSTRIAIS FORNECIDOS NA FORMA GASOSA E ARMAZENADOS EM 

CILINDROS NORMATIZADOS 

Divulgado em 15/03/2017 às 1624:12hs 

PREGÃO PRESENCIAL 12/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

GASES MEDICINAIS E COMODATO DE CILINDROS NORMATIZADOS E LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 

Divulgado em 15/03/2017 às 16.22:05hs 

PREGÃO PRESENCIAL 11/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DE CONCHAL "ESTOCÁVEIS" 

Divulgado em 10/03/2017 às 14:12:33hs 

http://www.conchal.sp.gov.br/source/orgaos/licitacaocompras/editais.jsp  
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CONCi-I4.5    COSMOPOLIS 

PREFEIT;JRA MUNICIPAL DE CONCHAS 	- PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÕPOLIS 

o crb105  
200 - Sio Pa017, 127 163) 	 Diário Oficial 	 - ';.z ;à•-.. e  terça-feira, 4 de abill cie 2 

are 0,155Der do dia 24E0402011,can 1130llei, '10  

as O1415.:05 na sala de rednide, da Semetarra 51u00m 
AM:no:Mimas:O minai complempakee sei obrdo na Seção rir 
lioleiào. da Srodetaria Municipal dt Administrarão situada rd 
r.c. 	C18011,15 r. IA, Centro. CdralisatatliffalSP. no diante 

a Naresemaçãe de C) bera grasaçad do 7320.00, no ninar. das 
59020 as 100301a. 

001640 P9E5E504110° 42;17 - CDITAL NE 74=17 - PIO- 
CESSO NE 8005:17 Obieto: ReMsno de premo de ferramentas 
manuais orna uso da Secretaria Muticipal de Serviços Práticos 
- Abruma: 19.04.17 às oh3h0Ormin - Av. Saunas Caímo 44, 
Cento 0 Eddal cemoleio mdentra-se no soe da Preiellorao 
oro.svec2raguatatubastagovoM/I.57.,  

P711740 PRESENCIAL 14" 46/17- 9DITAL N' 81/17 - P70- 
CESSOU' 855117 - Ditiena Remstro de Presas de copos dep.,- 
hem, de SC "d e Nb ,r2 Abenura. 24.04.17 as 09n00noili Av-
Siqueira Campos. 4t, Cenuce O Edit04 completo enconna-me or • 
srte da Prefestura:www.caraguataluba.sp.govIellidtaccies. 

EXTRATO DE ADITAMENTO 	 • 

PE 3217.1- Cordtgo 71' 21.W15 -AdOramerde 5-  04 &Mio- 

ta do aditamento: Prorrogação de pele poo mais 12 reses, 
.55andit a urge el,ia de 13.O3.17 a 12.63.:8 - C Anatada fan-
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flaSsandc 3 vigrntia de 09.13.17 a CE 0118 -CO51,11éOd: -rt-
non 2/escoo:Imo medo Ambiental e Urbano Ltda.-Um Total: 
1170.605. OC 	 0103.17, 

CE 16:16 - Contrato NE 189013. Aditarnenio 	61 -Objeo • 

to do aditamento: Pronaoroacars de para roo man Md dão, ^as-
sando a vogenua de 04.03.17 a CO D617 - Contratada: Cenerra 

1 & Pdho CGT Consnutera :toa ENE - esp 	da: 41.011017 	. 
s:? 1)116- Contrato losm 190716':sarnento FE .1' Cobje- 

to dr. editinienm. No/ o:: 	rart cot mais W:e15.3, f33,- 

.143 a v.05., de 04.23.17 a 
& olho C01 (contrito:7,14dd 	- eepioatora: 71  03.70, 7. 

0113714 -Combato El` 1614 = - Adnarmuoto 15' 11- t.thje- 

to do aditamento: Prooragação 	:os, por 3001 00 meses, 
passando a eigencia de 10.73.17 09.19.17 - Cromada: 

' Fundação de Estudos e Pesquisas Acida 	t Fun/despe Assio 

oa• na• 01.332017 
'3107115 - Colmato N'27/I$ -d.ditaisento 	:Porem 

d.111R rocias Promcgoat,Se de oraist ree roais l! re , 
sarado a sigémiark 16.09." 7  a 15.03 13,emon :too iste do 4,891- 
de mordo cern 10200. 040o meneai de 35 4 13 for- Contratada: 

1 Uts..I Med irmiLms 1710Mces Lula -O o .1 Tora RS Sa.401,92 - 
Paa5Rtida. IS 912017. 

PP 1£;t1- Centra0/3 S9/16 -0-Dransm 	5'27.Objeto 

! do atitamerro Acere:dr. de 27.051s, O: disaltitalim micid e 
prorrogação de 70.340 p0' mios 30 dias, mesa,. c viglotin do 
27  03 17 a 21 04 17 Co-morada 'oro >mu Praia 'ante/ Lida  
-'Valo: Total: RS 4.82333 - Assioatura: .70.012017 

PP 10716 - Centram Elt 60/16 - Aditmnento 13 D1 - Oboeto 

do aditamento Acresrimo do 17.79,4 de miamiranvo :041.04 r 
o.4 7u de puem por moo 30 drae. umsanon a vigendo de 

: 22.73 o 7 a 71.1,1.17 - Contratada Arou poste Praia dr 55e, 1/an. 
une ° 	-5elorp5121: R5 3 197,97 - Assonetera: 71:In3.:não 

PP 16:16 - Commito 61116 Adite/munia ,s` 01 - ãtnino 

do aditamento'. Auesointo de 4,77% do ocantdativo Pedal, e 
prorrogação de mato per mas 70 dias, passenda a vigéncia de 
22.03.17 a 21.04.17 - Contratada:Amo 01ar Virado Ieda -Vele/ 

Total : RI 350.76 - Assinaiora: 20.03.20:7. 
: 	EXTRATO DE AF 

AI 	 01 11/17 - 0811171 ilt1.5:Cao int 60:1  
• basica paro R5 ',Olaia, desabrigo:las conomone Dome, 
9 .2 O - Adiodbada: D R. Marornm. -VAL0P.• Re SE..340 CosT. 

Al NE 2053-0217 - DL 10117 - 051117: mouisicão de ed- 
.n landis; 	'-ad -orlem,  Ourelo 662. 7 

.toodOcaGe: Cabrie: Come San/ Soaras Eiteli 	.- 
•, • 57 0-0 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA  

?REGA° PRESENCIAL I? 102717 • ARDDESSD 	53 
12017-Neto Regisue de Preço para fornerunento de combaNi-
vei masolonmetanolNiee oirmelblea Ss soopeo,. u„cioreoto 
car :cense riarreanda. por  T. Pé904-31  	100105 7.ra 

: abaSteCiaen10 da `'rosa 4e vekt505 	Ofeleidid Istunkipor de 
Gasa arar-atSP. A pregueia socar deesiãom ao,nples.rs 
MILITAD DE MEIO Fluo Mil9AFOR TRAIDRES C 0017431EN 
TOSAGRICOIA5 TIDA eTHIAGOCARV00110 UE MEIO & CIA ITp4. 
ME, e adjo4cer ac o-oposta, das empoesas.THIAGO C0n,2116 
DE13317 & CIA LIDA ME e ASE milriAn 07 MEL:, 0,10 ema 
Euaoca. 03.0.1.2017. ANDRESSAD R GREESCRIO PREGOEIRA 

PREGÃO PRESENDrAt FE 3312017 - PR00.0550 n' 0232711. 
/timo: Registro de Preços para aquisição de ondoonsit de 
lorripe/a papa meommento ao; cirverses séterec - 
M :rival. Entrega de Envelopes NE 01 e NE 02 aos e: ORCSO 
CO tia 13204/2017. Zonal Placa 3010e de Moo: '2..istre o 51 • 
Esqdré em a Pai Muno Arames eu-  7, dl, dE 
Abertruo. A Abertura de, envelopas sana no 06,50,  ,• 
falte pici J5 591.e. 10ed Praça 60,50 de` 54,9; N.,1115 

Esgana com a Rua Altrno Atarei. Cortino, Setor de tairad&s. 
Edital pio en,d. 	-esasalianoo• 	min 

r o-  i11.312 Barão de Mogi °em n' St Esquino . Ene e
hino Arantes. centra Sr.a de Imeavees. Escoam. medro- 1, oe 

093367597,C. Casa breou. 03.04.2017. Ma, .• sem-n.1MM: 
Agi • Pretenso Nleoe , •id 

4,1, 010 de Termo de Parcena 0135.i0 7 - Irordarte Parceira 
Asseeinsão Je Deselaroleimerolo E 	 I3/ 0,3,151 

ADESMoDhjeta: Seleção de ordanozones 	soondadr evol d.o j 
intemsse publico para a elaboração e o•sição 4r somem de 
gemê,: e fomento Lie poliroca publica oe..ee-iste de selpses, 
no Municio:e de Casa Brama. Valor Clobal RS 339.9617? 

LM ca Orçamentaria. 2 /2.10,238100102 i5/319030 
712.1720224400192.27,339539 Prere.-  12 ido7e ,  
&a me, 03.04.1011 Muer; Ornar its Paiva Ant. 
Mur orda' 

1corarnm garoto que o Pregão Presencial o' 16/2017 

abrem riam Registo de Preços de Material Doknonlógied para n 
Depootamerdo Monicipd de Saúde. foi Declarado Deserto pelo ' 
Piegro5e, Monocipal é/1,W Acto., Re-Migues e Equipe de 

Ancio cii 22/0372017 
Tornamos putirco que e Negrão Preidedal n' 05;2017. 

,q3cr-  o  par, Aquis430 de imunes e Rute Para os Rocoenleo c 
Acompanhai:1PS que £01150 o Transporte Pioblice Coletivo para 
itatanscfno de Saúde em ouros Mproicipras. teve o ebieto adiu- 
dicand tolo Prendem/ Municipal Uris denromie de (Narita eT 
orqs.o3o2,31:, p45 a empoe. Marcelo As:meio:kr Lourenço. pelo 
sedio gatnal dm RS .1A.úer,00 e o nrc-r,se roi hiociolOpado pelo 
Fora ido Munimpal Coillineenie de Oliveira lerem ern 3E003/2017 

CAMPç.IS DO JORUAO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPOS DO IORDÃO  

itosGAMENIC DE RECURSO A0M1NI5TEATIVO 
PREGOO PRESENCIAL N.  re3,7017 
,:•iia:2:550 N.-  2m5;32,17.6 

Dbiete REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECOME510 DE 
MAI (RIAIS HOSPIIALARES !LANCETAS. SERINGAS E TIRAS REA. 
GENTES). DESTINADOS AO TR0TAMENT7 DOS PACIENTES GLIE ' 
FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE COIOTPOLE Df 13041/IA E 
DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 	i 

2, Municiono de Campos ao lordão .teaCe5 da Presidente 
ia Counisseo Permanente de Licitações mina nublai e para 
conhecimento dos oriteressades. o indeferimento da Impuunagák. 
ao Edital inter-Assa pela empresa ROCHA DIAONOSTIC A 314511 
LIDA, protor.olode atraem do pua:esse n' 5.325320171. As 
razões de indeferimento do recurso se encontram na integra 
fumo o.0 mspectvo pfOcalintecia 

Pabiscadir. Cièneia a Salpatinallte quanta aa teci :01e9tal 
da jd9ernrilid da irine,gnaçãe. 

Campos do derrião, 33 ho abra de 2017. 
Losincio Ganes cia Siva Patihno Coage • Nese:ente da 

Co/russa° Permanente de LiedeçÉrs 

CAMPOS NOVOS PAULISTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPOS NOVOS PAULISTA 

AVISO DE PREGAI) FRACASSADO, EDITAL 01 :912017. 
PRDCESSO !o' 1E7/2017. Torre publico nata reohmimeme 

:ntee55.1,1,5, flue to: Pada.. TRACASSADA a /cismar, 
cffeftrite ao Frege° Elettankos  Edital nt0:1121.17, Processo o• 

" 	dxstnade a 'c mrat,,Eo de ecrwes-  asGerdabooada - 
qualificada na prestação do serviços de manutenção preventiva 

easallaa nos equipanyclos de inirarrlátita p.a lodos os 
deploamentes cla Prefeitura Municipal da Estãnda Clinavra 
ar Campos 000ad5 Pauli,la. eram:istmo:1e M aSsiSténtsa iecrea 

inc.tat coa:puladores de raroconloocertot, comartnoas 
darashows, notebooks redes e seos ronronei, 

fen. :ante 05 reestudes corno os que 0enha 3 adboim". rada 
ureguladdade na documentando da EMPRESA DAMPO5NET 
INFORMATICA doa ME - CNN -17.583.006/0691.40, (mica 
interessada. Cama. Novos Paraliso 03 de abril de 2017. Júlio 

e, a- de Corno - Prateio° Municipal. 

CA OXIDO MO7o. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA 

EaTRATC DE IERMO DE 1011IC00.30 
Rol. Evsperna o' 02/20'7 Contataria: Andrew; Malote 

:entona Matins. Objeto: loc.de de encerei para abrigar 
1.ndarko dr Cento, de Referencia Especializado de Assirtencio 
Soorel CREAS. Valos Mensal: RS 1 100 DO Vigie-da. 36 llsd, 

sais! MOS, Fundamanta legal: Dispensa de Indexa°. nos 
.enotos 	,r-ice X. de Artigo 74 da :e no 8.356/3. alterada 

ANITAR 

CAPIVARI 

PREFEITURA MUNICIPAL  DE CAPIVARI 

RATIOCAÇÃO 

Otatibco á dispensa de baitaca°. corro Fobia ao listai: 24. • 
x.1.11 8.666/93 e chemedes. para a toraçin 

irreovet mão oiderniori. 
merendou

Ple1Pccdt4 de MARGA0ET11 
13,151 1811A5 MV) e Num, sendo int., proa,. insoila "O 
ClR is.' 17C.142.1.13.13, situado rã Avenida Cendide Mata, 
n.' 18, Estação. Capivan, para iumooramento do Depouto de ' 
Maomiais oa coaxara de Cultora pelo operado de 74 meses 

vadie mensal do aluguei de RI 1.009.00 nos 12 grimeoros 
-sues e- ira 05 1300,10 mos ciodee :Mornos meses. total d., 55 • 

000.03 Cm 	 , 	t eais).• Publique,: Capem; 
EA; 03de At ,l de 2.017.- 5:1:D7160A:10MA PROENCA • Enfeito  • 

RACII.ATATURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  CARAGUATATUBA : 

0710311(110,0 PERORA DE COPILAR 1021100 FAZ 1313ER 
o:0C SE EioCONTRAM APERTOS OS SECUNDES PROCESSOS ' 
15.1TADONJS 

Ala:A DE PREDDS 5 -  0277017 - 3011A./7' 732017 - 
Deieto Cdonatação de empoem pana execução de obras de 
CONSTRO 21o) DE PRAÇA NA REGRO 551 -.AVENIDA EDU o 
SILVC ROORiuDES ALVES BAIRRO 705511. SANA MARINA 
ioo de 2; 13100. Menor 0,e0 Dlobal. 3,15,53 der enveltpes 

COLINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA  

DI 	Di REVLOGACIO DE LICITACAD: CARTA CONVITE 
011721,1 	9ECESSO 4E15732017. Obsta TAHA. Poeteis° : 

Moniend ste Cde énea de (diria, Estado de Sem Poda na 4.30 
de suas ausistriões legas, et, REVOGA, nesta data, o Puocedi-
mente Luotritarin na rooddldade de Carta Conwte n" 212/2017. o 
3er rOniCo"1'dada SOM e eengo 49 da Lei federal ri 866493. 

sus redneo atual em vrtude dc nao acudir interessados • 
Preferiram Municipal de Doba iStN. 31 de Março de 705/. 0708 
'ANA mo-fr o m Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAI 

434) RS 2,10 053) 85 0,69 :1611 AS 1,37 1167/ RS 0,87 11°.: 
R$ 1A1 1137: RS 2.33 1169) R51,32: -Na de Regdtro NE15tO 
fornecedor V1X COMERCIAL 0100 EPP. CNN: 02.912,19410dt • 

09 	Imos, 159) RS 31.00 (1061 RS 8.05 /1071 RS 8.05 :1E0 
7,05 [112) 30 1.06 1113) 351,47 1114) RI 1,1871'.; 23 
(137) RS 3.67 11841 81 105. Odirler Reis • Prefeite et: : 

Em 21103/2017. 
arroto do Central. n55.3017 - 'tomada de Prema n°02:17. 
Ass. 77/017 • Vig.. 72/03118, ejeto: ;entreteça°. sue 

refine dr empenada global, de empresa mem:alie-ida toam 

a condusto do obra de constroeão de quarto eeculm coberia 
comi vestiário. no Conj.:Mo habunional Dr. com  Cxodaga Pinte 

Moreim • Cobol, IV, :ermo de Compromisso PAC2172532713. 
do Governo Federal/Minisfeno da vdonaçaen ODE. (entra-
tada Montada construtora e Incorporado:a mote 1PP - CNP/ 
;'71.9185447000!-3S, ror global 85203.045,88. Odideo Reis 

Preoerto Muniopai 
Extrato de (entrato 0.56/2017 • Tomada de Preço 

1Y 2017. 
Asa:29/03/1T • Vig.: 29/03/17. ate" to:Pres:acua de serviços 

de enteou rltratistaJt. de 01Sino paro prcieSsores e aiallOS 

na ensims fundareernal e P. Contratada EDITORA 000e S.A. 

CNPJ 61 136.0310001 S7. velar eu alunolana do enono nte. 
dementai 11' oiro 5' ardi 15 710.101. ..Mor meai RS 177.200.0C, 
Ensird lundsmermal ;6° mo 9: ano) P.5 284.00 por ais:noem, 
sraler natal 80 277.320.00. valer 4nbat RS17952020 Odirlei 
Reis . ?refeito Municipal. 

CORDEIROPOLIS 

EITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS 

COf 1110`00 
Cenvit rd 10,2517 
Oh'e•do Cen:ratação dr consulto, especializada para 

elaboração 	Regime Poeprio de ?revidéncia dos $ervido:o-1 

Públicos • 	3111,:pe sie CorGeirepolo 
Data a Sessão Pública s".10 Pregão: 31E05/2017. ás 12'36 

heras 
ab /atoe/lamento de 5:11,113V0I05 Ga Prefeitura Monici-

Cordeiropnlie. situada à Praça Frandsro Orlando Marco, 
31. Centra CoiskRinjooli,,SP 

A NO1Pila.03 do Mu , pio de Cendeilepolo, Estado da São 

' 	Pauto. /orna Dealf ice que. Jeca:rido o puto recureal "is albie', 

3/3331.131.1.32 3 abertura do envelope O? comendo d Praça., 
Comercial, sagrando-se Reflectia, a empresa SF Tremarrion-

. tos Aosessorie e Con.sultona. ofertando o valor gletial de 03 
38.000.0.1 ;Mota e Obro MI Reais). Em lace da ausencia dos 

! representantes legais, Ceellovv2ese• o p,17, de suis dl 13 O0e3. 

• contados opôs publiCaçãO. para a 	i:10500 de mermas 
recursos Carde:Mv:lis, 03 de abril de 2017. leão Mar.oet  de 

Forca e Silve . Diretor de 51:51Vme.:1,. 
COMUNICADO 
Convite riE 1412,0 7 
Obtens Contratação de eonmesa ae engeduria paro preste 

eán de ,ervied 	esmos-mit. analise e Gorros senocos. 
Dota da Seseio Piitrse do Pregão: 30/C312017 as 14:01 

lemas. 
LOCai: Deportais:teto de Sopromenlm ria Pretensora Morim- 

• dal de Conto:mimo', tas.. à Praça Foancis:o Orlando Solco. 

35 (unton, Corderrópolir/S7 
• A heti-Atua ao Moinicipm de Cordeiropolis. Estado de 

500 Paulo. tara doble,' que. pios abertura do envelope 
01 HABILITADÃO as. ~35 ACTI ConsnutGra Ude Gebo" 
Gerenciamento e ASseSSOna de Obras toda e Rioeslera Engerna-
ria e Gestão Ambiental foram cmisideradas Habilioades. 
neer abem; prata reeersel 30 07 !dois) dias úteis emundas após 
publicação Deororido o prezo reboar "in albis'41:0 designada 
a data de 07/04/2016, às 09:09 Nuas para abertura Gr:envelope 

• 02 - Proustosus (oonercial.Cerdeiropoolis. 03 de abril de 2017.3050 
Manoel de Faisca c SM. - Dueto/ de Sra... mros. 

HOMOLOGA/1,AD E ADJUDICA:AO 
A Preteittra Mimicipal de Ias:rapteis co 	eieie. 

Pregão Presencial o' 054/2017 foi homologado , adjudicado 
empoe, Prodaos Conimicas Gago Irideshoo e tas cio teto 

pata a depeniCao Ct. POICEO,P10 do Moonnio - PA( :8 poro 
Secretaria de S Incarne:no Easoco 

Cosnapolo 03 de AM/ de 2017. 
Ensaco (boba Campos Bezerra Pregoeira 

COVA  

• 

PREFEITURA MUNICIFAL DE COTIA 

• COPO 05.879.95070:a31-37 CEUTA LOPES VIS; MA' TER-
CEI. 0 LOCAÇA0 05 05 400.00 CNP!: 13.037.587MM' _55017' 

O POSTO SM LEDA 85 7.0.5961s 
705117-1CATIVA: Os pagamentos a:omnímoda:não obedéesm 

a ardem mondogica tirado pelo artigo 5' de 1r1 8.686:93 roi 
SP Parar 00 ServiEp ti:ateria, c roet05 ae indiepensoneis a doe 
conuniadade normal as dbrigNitie da administração. 

AVISO DE tICOADÃO 

A Porteitura 	Pluncamo de Cota torna publoce pl corne 
dmento das interessa Joe que na sala de licitações do Depto 
Compras e Liquepres 	e Av. Net  •1  10aq:em Santo, 11E00 - 
Notícia - ConWSP. que seta redro., acs ato publico a li :mãe 
descia abane- 

i/ PA 1.1138/2017P911/2017 ás 09.30 In do dic 17,1142D17. 
• Objeto: Contratava de Empecera para Prestação 94 Seviços de 

Moteboys, polo parindo de 12 roledel meses, podeede ser co' 
rogado na !domada lei 

Regeria Curioso Franca - eferrce 
Mais irforrnardes e coma,  dos 	ais mratian disponivde 

una eventual aquisiçãd lutos Onerem-3(os 	Depte, do sdee 
' pios e licitações, no iterado das 09:30 as 11:00 e das 14:01 á/ 

1$.3:01S 50,0 á Av. Professor :Gamem Raneto. 1.000 Caiou, 
do atalaia - Coma - SP. Telelene 111) 4616 - 4846. Sefoorac CS 
elmo pelo c-imail moana.ononmasenceiasp.00klar 

2t Tentio Adorno 006 - Prin 7130 15  - Dementa - 
recovaml a3 invncionarSo ,,3nriaN pelo pmiodo sfe 12 mais, Cl 
.11, dc dogué mensal e de RS 75.109,47 - Locoder: 
Alberto Voidiano e Ricardo Francisco Rossato de Aloreido • 0ara 
ass 15703/2017 

3) Termo Adi:. C-01 - p-or 9 (spot7 -petos- 4,,, 

/enatado: o tnenconatiO Ctinnatp pelo pornedo dc 12 rnr, 
O 0,40, do aluguel :rema! é de RS 2.131.01 - Locodoe sdorda 
Ersuko Kamakrod doa aio 71073/21111/ 

4) Toemo aditiVa 093 - Pooc 9458717 - Dispensa Isco 
ou:ovado a nencronadc- -.momo pelo peitado de 12 meses
C° valor do atue(rel mente: 4 de RS 2.154.04 - Lotam. fres 
Coisinha More,. 	-,Lota oss 20103/2017. 

5; Ter Mo Aditivo DOO -Contraio re 031714 Proc 31.6021? 
- Pinga, e.  011;14 - Prorrogar o encara per mais 12 ries. 
Empresa. AMERI(A 0411 LTD-. rata ase 11;03/2017 

6) Termo Aditivo O03 Exalasse - Proc. 27.214/14 - Cão 
03.41/14 - Contato 1:6:14 - Remiam, o Mei controtuai RS 
71.760.00 peto RS 77.54917 - Er, 02:, Tbad Tacão amoo.: - 
ores 3551743,2017 

73 reuno Aditne n" 010 - Pio.4:0726,11 - Pregão 12-12 
- Conoratn 029;12 o Aditar o valor em 25 	irialente a 05 
1.020.339,10 - Enviou-a AGod COMERCIAL DA VARGEM 11"i). 
Vaca ass. 240)3/2017. 

AF N" 2052-0'17 - D1 09/17 - 1361E30 ,,moisocãe de csio 
moa para as larneoas desabonadas soofmine Decimo 662,7 

- ad:odicada Suaits 	• khanjao Cara-oasatui,a kiE -'7ALOR:  
53 11163.00 

AF FE 183040:7 - 01 0E217 - ONETO aonisieed de &O 

er113 lhoicee roerei as landas de,bri4-.700 	'.fel, , 2/e.' t, 
165 	- Adjedicoela: Cconermal Peca do- Alimerd 	Lula - 

' 00100.  RS 11762,00, 
LXT8010 DE mor.ia.ceAçAo 

N.  I o /I7 - Prmesso 5" S7367: ; - °dono: 0,115110 te 

• Pomos de irmos para uso da teta pesada e Imos ds ?sder.uld 
Municipal. pelo perimi° de 12 me: para atendera Secretard 
s e Serviços ?Mien: - Adtudicadn: ROCA 5RA517 COMERCIO 

° DE eelEAS PARA VEiCIIIOS LIDA- 	01, 33, 05 2 11 -- :dor 
RS 74.932,01 MUNDIAL PNEUS :TAPERA -1113/' • • EME - hem 
06.07,03,117E 12 -VAde RS 51.765.40,  MILTON n7ARAU3)814E1 

• MI lOPET,595 USEI - 	-- itens:624g ng -Wsto Rs 62 70D.top. 

EXTRATO DE ATA DE 61011510 DL PREÇOS 
9P ta' 11117 - Processo N' 5136/17 - 	:o or. Registro de 

Preços de pneus pata uso da brota peta/a e :coas da P:Meitma 
Memdstal, pelo perigo do 12 meses p,.5. ~mor a Swetoroa 

: ao Remito, Públicos - AdjudicacL55. POD, 	311 COMERCIer 
j DE PEÇAS PARA VEICULCS LIDA - Itens:01,03. OS e 11- Vala. 

fif 74,937.00/ MUNNAL PNEUS ITABERA -METI - (PP -Irene 
: 

 
0007.00.1E1 t' - Velo,  RS 51.765.42, MILTDO DE 0140-310 
111:1f0 AUTOPEÇAS ErRéti - ME - Item-  02.04 e OS -'Vaio,RS 

! 63 7032E2.- er.:zd 17 uene: - AvOnotio n3.04.
ci
17. 

ieee Ponom de Apoleo ,urre • Poefein ture-oni 

(ASA TRANCA 

PREFEITURA MUNICIPAL  DE CANITAR 

TERMO DE HOMOTODACÃO DO PRCDESSO 11 0'67=017 
DE 2REGNO P3ESENCIAL 0112017 

ANI8A1 IELICIaNO usando .00 sua, ato:bui/Ato legam, e ee 
tia. tua c PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO. HOMOLOGO o 
PROCESSO 5.  01 Eao,  7 DE PREGÃO PRESENCIAL td.  013/1017 
o EMPRESO, PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LIDA EPP 
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Governo do Estado de São Paulo 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão N° : 20/17 

Processo : 2017/03/001991 

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE 
EXAMES E INTERPRETAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA 

PREAMBULO 

No dia 24 de abril de 2017, às 10:00 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, Sr. RAPHAEL 
MORENO PANINI, e a Equipe 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 à 
comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do 
Licitante, na seguinte conformidade: 

CREDENCIAMENTO 

REPRESENTANTES 	 EMPRESAS 
EMPRESAS CREDENCIADAS 

JOÃO PAULO VEITIEKA JÚNIOR 	 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

REGISTRO DO PREGÃO 

Ato contínuo, foi abertos o Envelope contendo a Proposta e com a colaboração dos membros da 
Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de 
fornecimento com aqueles definidos no Edital, tendo classificado a proposta,. os Licitante 
participara da Fase de Lances em razão do preço proposto, nos termos dos incisos VIII e IX do 
artigo 4° da Lei fedeial n° 10.520, de 17/07/2002. Em seguida o Pregoeiro convidou 
individualmente os autor da proposta selecionada a formular lances de forma sequencial, a 
partir do autor da proposta de maior preço. A seqüência de ofertas de lances oco reu da 
seguinte forma: 

Item: 001.00 	Encerrado 
Fase : Propostas 

J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA 	312.480,0000 	0,00% 10:13:09 Selecionada 
Fase : Negociação 

J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA 	296.496,0000 	0,00% 10:35:18 
J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA 	296.496,0000 	0,00% 10:35:30 Vencedor 

CLASSIFICAÇÃO 



Declarada encerrada a etapa de lances, a oferta foi classificada em ordem crescente 
de valor, sendo que a empresa não é optante no exercício microempresas e empresa de 
pequeno porte, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade: 

EMPRESA 	 VALOR CLASSIFICAÇÃO 
Item: 001.00 	Encerrado 

J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. - E 	312.480,0000 	1° Lugar 
==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

NEGOCIAÇÃO 

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço 
obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços 
praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação. 

MENOR 	VALOR 
ITEM EMPRESA 
	

PREÇO NEGOCIADO SITUAÇÃO 

001.00 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA L 312.480,0000 296.496,0000 	Vencedor 

HABILITAÇÃO 

Aberto o 2° Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os 
documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos 
estabelecidos no Edital. Os documentos de habilitação examinadoS e a proposta do 
credenciado foi rubricada pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e 
colocados à disposição do Licitante para exame e rubrica. 

RESULTADO 

À vista da habilitação, foi declarado: 

001.00 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. 	296.496,0000 Vencedor 

ADJUDICAÇÃO 

Ato contínuo, consultado o Licitante declinou do direito de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicou o item do 
presente certame. 

    

ENCERRAMENTO 

   

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

    



REPRESENTANTE(S) DA(S) 
EMPRESA(S) 

ASSINAM: 
PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 

AO PAULO VEITIEKA JÚNIOR 	 RAP 
INSTITUTO DE RADIOLOGIA L A. - EPP 

ORENO PANINI 
oeiro 

ALEX CORDEIRO 

00 0 64   

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

Nada a relatar. 

THIAG TOS MARIA 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CONTRATO N° 39/17 
PREGÃO PRESENCIAL N° 20/17 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.991/17 

Aos 24 dias do mês de abril 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 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. - EPP, situada na Rua Barão de Arari 

n° 358, Bairro Centro, na cidade de Araras, Estado de SP, CEP. 13.600-170, inscrita no 

CNPJ n° 55.354.021/0001-05 e Inscrição Estadual ISENTA, Fone: (19) 3541-7178 e 

e-mail: Iradiologia(Jtuol.com.br  representada pelo Dr. João Paulo Veitieka Júnior, 

portador do CPF n° 325.438.068-14 e RG n° 30.952.351-5, denominada CONTRATADA, 

para celebrar o presente instrumento, resultado do certame, do tipo "MENOR PREÇO 

GLOBAL", 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 a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E 
INTERPRETAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA de acordo com o edital do presente 
certame. 

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 • 
objeto da presente licitação; 

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP -\P: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacconchal.sp.gov.br  
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2.2 	Além das obrigações resultantes da observãncia 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$ 296.496,00 (duzentos e 
noventa e seis mil e quatrceentos e noventa e seis 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. 

3.7. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

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. 

4.2. Em caso de prorrogação contratual conforme Art. 57, inciso II, da Lei Federal 
n° 8.666/93 atualizada, o reajuste do contrato será anual poderá ser concedido 
mediante aplicação da variação do IGP-M {Tntlice Geral de Preços de Mercado). 

CLÁUSULA QUINTA 
- DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO CONTRATUAL 

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

5.2. Tratando-se de prestação de serviços o objeto poderá ser prorrogadq por iguais 
períodos e assim sucessivamente respeitando o prazo máximo de 	ação de 
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60 (sessenta) meses, de acordo e conforme estabelecido pelo art. 57, II da Lei Federal 
n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS PENALIDADES: 

6.1. 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. 

6.2. 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. 
6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. 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 SÉTIMA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1. 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 OITAVA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

8.1. 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 NONA 
- DA PUBLICAÇÃO 

9.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE prvidenciará a 
publicação de resumo deste instrumento contrato na imprensa oficial efu em Jornal 
de grande circulação no município. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

10.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto a Sra. Roberta Favero - Diretora 
do Departamento de Saúde, desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DO FORO 

12.1. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o Foro da Comarca 
de Moji Mirim - Vara Distrital de Conchal/SP, ecluído qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, o presente Instrumento Convo 'atório será afixado em local de 
costume, tudo em conformidade com a Lei Federal n 8.666%93 atualizada. 

ADRIANA FRANCO DA SILVA 
DIRETORA JURÍDICA 

OAB n° 132.700 

ifill°   . INST(2)'U DE ãADIOLO 1GIA TDA. - EPP 
CNPJ n" 55.354.021/000 05 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 20/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.991/1.7 

TERMO DE REFERÊNCIA 

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

prestação de serviços de exames e interpretação de ultrassonografia. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. A contratação do fornecimento aqui descrito justifica-se pelos múltiplos fatores que 

contribuem para o atendimento da rede pública de Saúde Municipal, pensando no 
excelente atendimento aos usuários do SUS sendo uma prestação de serviço continua 
e ininterrupta para o cuidar da vida. 

2.2. O exame de ultrassonografia, utiliza ondas sonoras de alta frequência para produzir 
imagens do interior do corpo, sem o uso de radiação ionizante (raios-X). 

2.3. Como as imagens são adquiridas em "tempo real", podem mostrar além das 
características morfológicas das estruturas, o movimento dos órgãos internos do corpo 
e o sangue correndo através dos vasos. 

2.4. É amplamente utilizada na avaliação da gestação, do abdome, da pelve masculina e 
feminina, de músculos e tendões, do encéfalo de bebês, no estudo das glândulas 
salivares, da tireóide e outras estruturas do pescoço, do coração e etc. 

2.5. Os exames de ultrassonografia visam suprir a necessidade vital dos pacientes 
portadores de patologias pontuais que carecem dos exames para complementar o 
diagnóstico médico. 

2.6. O município realiza hoje diversas ultrassonografias para diversos setores do 
Departamento de Saúde. Os exames são de vital importância porque é por meio deles, 
e quase que exclusivamente por eles, que o profissional médico pode estabelecer 
diagnóstico e em outras palavras, para o desenvolvimento da saúde dentro do sistema 
público só é possível mediante a res  ti/Ação  dos exames clínicos laboratoriais. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. Descrição dos exames de ultrassonografia: 

ITEM EXAMES QUANTIDADE ANUAL R$ UNITÁRIO i R$ TOTAL 

01 US Transvaginal 960 64,00 	61.440,00 

02 US Abdominal 720 64,00 46.080,00 

03 US Pélvico 240 64,00 15.360,00 

04 US Tireóide 120 64,00 40.960,00 

05 US Mama 360 64,00 23.040,00 

06 US Articulação 480 64,00 30.720,00 

07 US Obstétrico 960 64,00 61.440,00 
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08 US Aparelho Urinário 360 64,00 23.040,00 

09 US Inguinal 60 64,00 3.840,00 

10 US Próstata 60 64,00 3.840,00 

11 US Transretal 24 64,00 1.536,00 

12 US Partes Moles 60 64,00 3.840,00 

13 US Escrotal 60 64,00 3.840,00 

14 US Morfológico 60 180,00 10.800,00 

3.2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
3.2.1.0 Departamento de Saúde disponibilizara somente o espaço fisico no CEMEC para 

que a CONTRATADA possa prestar os serviços dos exames supracitados. 
3.2.2.Em hipótese alguma o Departamento de Saúde ira disponibilizar transporte para 

locomoção de paciente a outro Município para realização dos exames. 
3.2.3.A CONTRATADA deverá disponibilizar um Médico e um Auxiliar para a realização de 

cada exame. 
3.2.3.0s exames só poderão ser realizados com uma prévia autorização do Gestor de Saúde 

desta municipalidade ou representante do Departamento Municipal de Saúde, 
atestada com carimbo e assinatura do mesmo e na ausência da autorização o exame 
não será pago. 

3.2.4.0s laudos dos exames deverão ser impressos e assinados por profissional habilitado e 
encaminhado para Departamento de Saúde para Avaliação e Controle. 

3.2.5.Todos os equipamentos, materiais e insumos a serem utilizados na realização dos 
exames serão exclusivamente de responsabilidade da CONTRATADA, não respondendo 
o Município por qualquer ónus. 

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. O objeto 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). 

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Imediato 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 07:00 ás 

15:00. 
6.2. As exames serão realizados conforme demanda diária durante a vigência contratual. 
6.3. Vigência contratual de 12 meses. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. CEMEC - Rua Minas Gerais, n° 279 Parque Industrial emj Conchal - SP 

CEP: 13835-000 Fone: (19) 3866-8666 - e-mail: saud cbconchal.s ov.br e ou em 
outro local designado pelo Departamento competente. 
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8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. Referente à natureza do objeto. 

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

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

Elementos relativo ao exercício de 2017, a saber: 
10.1.1.n°3390399999/ 103010010.2.028/02.13.01. (946) (956) - Fonte: Tesouro 
10.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

11. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
11.1. Roberta Favero - Diretora do Departamento de Saúde 
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Assinatur 

CONTRATAD 
Nome e cargo: Dr. João Paulo Veitieka Júnior - Proprietário. 
E-mail institucional: iradiologiara uol.com.br  

Assinatura: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 	J.P. Instituto de Radiologia Ltda. - EPP. 
CONTRATO: 	n° 39/17. 
OBJETO: 	 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de exames e interpretação de ultrassonografia. 
ADVOGADO: 	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), 24 de abril de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail inst* ucional: prefeito, a conchal.sp.gov.br  
E-mail pes al: vandomagnussona hotmail.com   

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


