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PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 

REGISTRO DE PREÇOS 

DATA DA SESSÃO: 08/05/17 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 08/05/17 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 08/05/17 das 09:30 ás 10:00 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 08/05/17 a partir das 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 UNITÁRIO", o qual será processado e 
julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 10.520 de 17/07/02 
subsidiariamente à Lei Federal n" 8.666/93 atualizada e Lei Complementar 
n° 123/06. 

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

1.3. Abertura dos envelopes, propostas e documentação de habilitação, ocorrerão em 
sessão pública no dia 08/05/17 a partir das 10:00 horas. 

1.4. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura do 
Município de Conchal, \,\--5,‘-w.conchal.sp.gov.br,  outras informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (19) 3866 .8600 ramal 10, no Departamento de Licitação e 
Contratos, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 
às 16:00 horas. O Departamento de Licitação e Contratos não se responsabilizará 
pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não 
confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do edital. 

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

FRALDAS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCHAL -
SP, para suprir/atender a necessidade do município. As especificações mínimas 
detalhadas do objeto deste edital constam no Termo de Referência, ANEXO VII qual 
faz parte integrante deste edital. 

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves ri-q. 364 - Centro Conchal SP - CEP: 13835-000 
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4. 	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo de ativid. e 

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

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

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

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

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

	

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

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

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

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

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

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

	

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

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

6.2.1. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no subitem 
6.2., o representante de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro, em separado de 
qualquer dos envelopes, os seguintes documentos: 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 -- Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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a) Credenciamento, (ANEXO I) e ou Procuração publica ou particular com fi 
reconhecida em cartório competente, comprovando os poderes para formular lan s 
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° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 08/05/17 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/ 17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 08/05/17 

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. 

Rua Francisco Ferreira Alves lig :364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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7.3. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreende v do 
os documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa) 

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

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

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

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

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

deverá atender aos seguintes requisitos: 
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 VIL 

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 ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
licitado e constante da proposta. 

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

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

V 	Conter prazo de entrega/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 17 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. 

Rua Francisco Ferreira Alves nfi 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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8.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e r. a 
proposta específica prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o v or 
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: licitacaoQconchal.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 ECO NÕ MICO-FINAN CEIRA 
(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 Aivn's nfi 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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9.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART.30 DA LEI  
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. 

9.5. 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. 

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

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

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

11.1.2. Durante a etapa de lances só será permitido o uso de celulares para a consulta 
de preços sob autorização do Pregoeiro, pelo prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar 
ligações para consulta de preços, fora da sala da sessão, ou estiver ausente da 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCI 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DOO 68 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance 
será excluído da etapa de lances para aquele item. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para o item, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
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. 
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11.2.13. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não .e 
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na 
mesma sessão do Pregão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.2. Etapa de Habilitação, Declaração da licitante vencedora e adjudicação. 
12.2.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 10 deste edital, e sendo aceitável a 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do 
envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 

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

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

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

Parágrafo Único 	A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONC 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

000070 

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

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 ser 
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 
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 
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, nó 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. 
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14. DO REGISTRO DE PREÇOS: 
14.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 

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

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

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

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

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

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

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

14.8. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão 
Gerenciador, por intermédio da Ata Registro Preços. 

15. DAS CONDIÇÕES E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
15.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a 

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

15.2. A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata Registro 
de Preços, que será de imediato e ou em até 03 (três) dias consecutivos, contados a 
partir da convocação. 

15.3. O prazo estipulado no subitem 15.2. 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. 

15.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar a Ata registro de Preços 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 Homologada a licitação, 
será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com 
características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro 
classificado e, se for o caso, com os demais classificados, obedecendo à ordem de classificação 
e os preços propostos. 

15.5. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se 
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele 
previstas neste edital, o município de Conchal convocará os demais licitantes, na 
ordem de classificação. 
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16. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
16.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de 

sua publicação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
17.5. A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da 

comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado. 
17.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

18. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
18.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
18.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
18.1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

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

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

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

19. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
19.1. 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; 
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III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Regis ro 
Preços objeto da presente licitação; 

1V 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço prestando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

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

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

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 da Ata Registro Preços 
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. 

20. DO PAGAMENTO: 
20.1. 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. 

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

20.3. 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. 

20.4. 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. 

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

21. DO PREÇO E DO REAJUSTE: 
21.1. 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 da Ata Registro Preços, mediante prévia autorização da 
Administração Municipal. 

22. DAS PENALIDADES: 
22.1. 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 
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mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

22.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumpriment 
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; 
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. 
22.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, 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 inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

22.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Principio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstãncias 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. 

22.5 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. 

23. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
23.1. 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. 

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

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

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
24.1. 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. 

24.2. 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. 

24.3. 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. 
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24.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste edital, no 
termos do item 24.6. e a homologação do resultado desta licitação, não implicará e 
direito à contratação. 

24.5. 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. 

24.6. 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. 

24.7. 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. 

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

24.9. 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. 
A cópia completa deste edital poderá 24.10. 	 ser retirada gratuitamente, no site 
http://«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: licitacao0 conchal.sp.gov.br. 

24.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
24.12. 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 
pelo respectivo Fundo de Social. 

24.13. Fazem partes integrantes deste edital: 
ANEXO I 
ANEXO II 
ANEXO III 
ANEXO IV 
ANEXO V 
ANEXO VI 
ANEXO VII 
ANEXO VIII Modelo de proposta. 
ANEXO IX Minuta Ata Registro de 
ANEXO ÚNICO - TERMO DE DOAÇÃO. 
24.14. 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 

Rua Francisco Ferreira Alves kl° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Minuta credenciamento. 
Declaração de cumprimento e requisito de habilitação. 
Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital. 
Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho. 
Declaração de fatos supervenientes. 
Termo de referência, 

Preço. 
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FERREIRA ALVES N° 364, CENTRO - CONCHAL SP, NO HORÁRIO DAS 08:00 S 
16:00 HORAS, EM DIAS DE EXPEDIENTE. 

Conchal, 13 de abril de 2017 
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ANEXO I 

MINUTA CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 

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

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

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

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

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

certame, na sessão pública de processamento do Pregão. 

Local e data, 	de 	 2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

(Firma reconhecida) 

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

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 

	 , 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 data, 	de 	 20 ] 7. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 

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 (MICROEMPRESAj 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) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 

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 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

00 081 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 

	 , 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) 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 

	, nome da empresa (CNPJ) 

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

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

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

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data, 	de 

   

2017.     

    

  

Assinatura 

   

  

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame a aquisição de fraldas para o Departamento de 

Saúde de Conchal/ SP. 

	

2. 	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 

	

2.1 	O município de Conchal conta hoje com 176 pacientes, adultos e infantis, que fazem 
uso de fraldas. 

2.2. Os pacientes infantis são aqueles que carecem de cuidado especial em função de 
alguma deficiência que possua. O município não arca com a totalidade a necessidade, 
supre apenas um percentual desta, colaborando assim com as famílias que, além das 
fraldas, em geral possuem gastos com outras necessidades, como medicação, 
suprimentos, equipamentos e trabalho profissional. 

2.3. O considerável apoio ofertado pelo município é de grande auxílio tanto para o paciente 
quanto para a família que o tutela. 

3. DESCRIÇÃO: 

	

3.1 	Segue relação anual da necessidade de fraldas para o município de Conchal: 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 
01 6.210 unidade Fralda descartável geriátrica - Tamanho P 
02 24.080 unidade Fralda descartável geriátrica -- Tamanho M 
03 55.890 unidade Fralda descartável geriátrica - Tamanho G 
04 5.520 unidade Fralda descartável geriátrica - Tamanho GG 
05 16.560 unidade Fralda descartável geriátrica - Tamanho XG 
06 690 unidade Fralda descartável geriátrica - Tamanho XXG 
07 3.450 unidade Fralda descartável infantil - Tamanho G 
08 3.450 unidade Fralda descartável infantil - Tamanho XG 
09 690 unidade Fralda descartável infantil - Tamanho XXG 

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado 

estranho de conservação e apresentação deverão ser substituídos em sua totalidade, 
num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

4.2. A empresa licitante se responsabilizará pela origem e qualidade dos produtos e além 
do transporte, carga, descarga e entrega do objeto. 

4.3. As embalagens das fraldas descartáveis deverão conter rotulagem especificando a 
marca, fabricante, tamanho, quantidade e em hipótese alguma serão aceitas fraldas 
descartáveis de fabricação caseira. 

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

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da requisição. 

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

15:30. 
6.2. As entregas serão parceladas 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: saude(aconchal.sp.gov.br  e ou em 
outro local designado pelo Departamento competente. 

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

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

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

Elementos relativo ao exercício de 2017, a saber: 
9.1.1. n° 33903009/103010010.2.028 /02.13.01. - Material Farmacológico 
9.1.2. n° 33903009/103010010.2.028/02.13.01. (909) (911) - Fonte de Recurso: Tesouro; 
9.1.3. n° 33903009/103010010.2.028/02.13.01. (929) (930) - Fonte de Recurso: Estadual - Auxílio 

Dose Certa 
9.1.4. n° 33903009/103010010.2.028/02.13.01. (931) (932) - Fonte de Recurso: Estadual - Piso 

Básico Estadual 
9.1.5. n°  33903009/103010010.2.028/02.13.01. (934) (935) - Fonte de Recurso: Federal - Atenção 

Básica 
9.1.6. n° 33903009/103010010.2.028/02.13.01. (940) (941) - Fonte de Recurso: Federal 

Assistência Farmacêutica 
9.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

10. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
10.1. Roberta Favaro - Diretora do Departamento de Saúde. 

Rua Francisco Ferreira Alves rg. 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

NOME DA EMPRESA: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

Apresentamos nossa proposta para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
FRALDAS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - SP, 
descritos abaixo objeto da presente licitação, modalidade Pregão Presencial, acatando 
todas as estipulações consignadas neste edital: 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO MARCA R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
01 6.210 unidade Fralda Geriátrica - Tamanho P 
02 24.080 unidade Fralda Geriátrica - Tamanho M 
03 55.890 unidade Fralda Geriátrica - Tamanho G 
04 5.520 unidade Fralda Geriátrica - Tamanho GG 
05 16.560 unidade Fralda Geriátrica - Tamanho XG 
06 690 unidade Fralda Geriátrica - Tamanho XXG 
07 3.450 unidade Fralda Infantil - Tamanho G 
08 3.450 unidade Fralda Infantil - Tamanho XG 
09 690 unidade Fralda Infantil - Tamanho XXG 

VALOR GLOBAL R$ 0,00 (reais). 

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

Razão Social:   	 , endereço completo 	  

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

	  - Fax: ( 	)   	, endereço eletrônico: 	  

Prazo de pagamento: 	  

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Praça de pagamento: Banco: 	 Agência: 	 Conta Corrente: 

O 0086 

município: 	  

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

Prazo de garantia do objeto: 	 

Nome do responsável pela assinatura da Ata Registro de Preços: 

	  portador do RG n° 	  e CPF n° 

	  - Nacionalidade: 	 , Estado Civil: 	  

Cargo/Função: 	  Endereço residencial: 	 , n° 	 

Bairro 

 

, Cidade 	 , Estado 	  

  

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 
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ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

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

SP, tendo como Pregoeiro Dr. ADEMIR ANTONIO DE AZEVEDO, de acordo com o Decreto 

n° 3.930 de 02 de janeiro de 2017, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de 

outro a empresa 	 , situada na 	  n° 

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

e-mail: 	, Fone: ( )   inscrita no CNPJ n° 	  e 

Inscrição 	Estadual 	n° 	 representada 	pelo 

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

RG n° 	 , denominada CONTRATADA, do tipo "MENOR PREÇO" nos termos 

da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei federal n° 8.666/93 atualizada e demais 

normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada, cujo, o 

resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito Municipal de Conchal SP 

o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, RESOLVE registrar os preços para eventual 

aquisição de fraldas para o departamento de saúde do Município de Conchal - SP, 

nas quantidades, termos e condições descritas no ANEXO VII - Termo de Referência do 

mencionado edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos 

pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima numerado, qual 

seja: R$ 	  

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme 
ANEXO VII - TERMO DE REFERENCIA, a partir da requisição de pedido pelo 
Departamento/Setor requisitante de acordo com as especificações, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

3.1. O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a 
partir da data de assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

4.1.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos e ou prestação de serviços, 
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos; 

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

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

4.4. O preço total a ser pago por item/prestação de serviço será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial para Registros de Preços pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 
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CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

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

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratação da CONTRATADA do presente Pregão será representada pela 
expedição deste instrumento, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, 
especificações resumidas da aquisição/prestação de serviços, quantitativo, preço 
unitário e total, fornecedor, local e prazo de disponibilidade. 

6.2. Convocação para assinatura da Ata Registro Preços: 
6.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto 

à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar a Ata Registro 
Preços; 

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

CLÁUSULA SETIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

superior àqueles praticados no mercado. 
7.1.3. Presentes razões de interesse público. 
7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

8.1. 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 da Ata Registro Preços. 

8.2. 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; 

8.3. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 
empenho. 
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8.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagament 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

8.5. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empen o 
em nenhuma hipótese. 

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

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

CLÁUSULA NONA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA DECIMA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

11.1. 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 da Ata Registro 
Preços o objeto da presente licitação; 

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

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

11.2 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; 
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III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

IV 	Através do Departamento/ Setor dentro do prazo de vigência do instrument 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, p 

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 DÉCIMA SEGUNDA 
- DAS PENALIDADES 

12.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal r )  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. 

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

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor pactuado, 
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. 
12.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, 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 inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

12.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstãncias 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. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1. A rescisão 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 DÉCIMA QUARTA 
- DA PUBLICAÇÃO 

14.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo desta Ata Registro Preços na imprensa oficial ou em Jornal de 
grande circulação no município. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

15.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENT 
requisitante desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

ADEMIR ANTÔNIO DE AZEVEDO 
Pregoeiro 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 
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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: 
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LEI N° 1.697 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009. 

"INSTITUI O PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO S • CIAL  
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. 
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Art. 6° - O Poder Executivo poderá regulamentar a prese' te 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 
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DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 201 

"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 seio 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 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchalsp.gov.br  
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ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Art. 7° - A adesão poderá ser feita a qualquer tempo e revogad 
mediante simples solicitação escrita ao Presidente do Fundo Social de Solidariedade, com prazo •e 
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 Alvesn2 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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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO/ ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 

n° 	/17. 
Registro de preços para aquisição de fraldas para o Departamento 
de Saúde do Município de Conchal - SP. 
Adriana Franco da Silva. 

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

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

Conchal (SP), 	 de 	de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail institucional: prefeitoraconchal.sp.gov.br   
E-mail pessoal: vandomagnusson(Thotmail.com   

Assinatura: 	  

CONTRATADA  
Nome e cargo: 	  
E-mail institucional: 

Assinatura: 	  

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



O 9 9 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ONCHAQ,  
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.033/17 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA O DEPARTAMENTO DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - SP 

RAZÃO SOCIAL: 	  

CNPJ n°: 	  

ENDEREÇO: 	  

e-mail: 	  

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

PESSOA PARA CONTATO: 	  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

Local:  	de 	de 2017. 

ASSINATURA 

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE C 
ESTADO DE SÃO PAULO 

AL 

00 X100 

DECLARAÇÃO 

ADEMIR ANTONIO DE AZEVEDO, 

Pregoeiro desta municipalidade, em conformidade com os dispositivos 

contidos nas Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93 atualizada 

DECLARA que foi afixado, no mural desta Prefeitura Municipal, o 

edital de Licitação na Modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" sob 

n° 24/17 contendo todos os anexos cujo objeto é o 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA O 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - SP. 

A referida expressa a verdade, 

Conchal, 13 de a il de 2017. 

ADEMIR TONO D AZEVEDO 
Pregoeir 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 — Telefone (19) 3866-8600 — Fax (19) 38o6-8614 — CEP 13835-000 — Conchal SP 

CNPJ 45.331.188/0001-99 — e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  — Home Page: http://www.conchal.sp.gov.br   



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CO! CHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO O 

A FRANCO DA SILVA 
Diretora Jurídica 

DECRETO N° 3.930, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. 

"NOMEIA COMISSÃO DE LICITA ÃO N 
MODALIDADE PREGÃO PARA 
EXERCICIO DE 2017." 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, Prefeito do Município de Conchal, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente dos poderes que lhe foram atribuídos pela Lei 
Orgânica do Município, 

DECRETA: 
Art. 1° - Ficam nomeados para compor a Comissão de 

Licitação na modalidade Pregão, para desempenho de suas atribuições no exercício de 
2017, os seguintes membros: 

I — Pregoeiros: 
- Ademir Antonio de Azevedo 
- Raphael Moreno Panini 

II — Equipe de Apoio: 
- Alex Cordeiro 
- Josiel José Casarin 
- Salvador Leitão Junior 
- Thiago dos Santos Maria 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em conte' 'o, em especial o Decreto n° 3.801, de 
04 de janeiro de 2016. 

ura do Município de Conchaí m 02 de janeiro de 2017. 

11/31 • 	)4  à á 

Prefeito Municipal 
SSON 

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

14'1  
AND

I 	
LEFFI 

Chefe da Divisão de egistro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves, 364 • Telefone (19) 3866-8600 • Fax (19) 3866-8614 - Cep 13835-000- Conchal/SP 
C.N.P.J. 45.331.188/0001-99 • E-mail: conchal@conchal.sp.gov.br  • Home Page: www.conchal.sp.gov.br  
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CASA BRANCA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

Extrato de Rescisão de Contrato de Dispensa de Licitação n° 
15/2016-Contratada: CHRISTIAN DOROTI1E0 ROMERO. Objeto: 
locação de um Imóvel, situado na Rua Réimuk Borzani, 119, fun-
dos. Vila Industrial na cidade de Casa Branca CLÁSULA PRIMEI-
RA- DO OBJETO:fica rescindido UNILATERALMENTE, de acordo 
com o que determina o artigo 79, inciso 1, da Lei n.  8,666/93, 
o Contato de Dispensa n° 15/2016, cujo objeto é a locação de 
um Imóvel, atuado na Rua Rõmulo Remoi, 119, fundos, Vila 
Industrial na cidade de Casa Branca.CIAUSULA SEGUNDA - DA 
UQUIDAÇÃO DAS DESPESAS:Todas as despesas siadas do 
Contrato referente ao serviço rescindido, dar-se-ão por quitadas 
pela CONTRATADA até a presente.° Presente Termo de Rescisão 
será publicado na forma resumida, através de Extrato no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo. Casa Branca, 13.04.2017. Marco 
César de Paiva Aga ] Prefeito Municipal 

RATIFICAÇA0 
RATIFKO o Contrato Emergencial n° 01/2017-Processo n° 

67/2017 para a Contratarão da Empresa MARIA HELENA ZANE-
U-EPP para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA COM FORNECIMENTO DE 
COMBUSTIVEL E OPERADOR. conforme relatório apresentado 
pelo Departamento de Meio Ambiente relatando a emergência 
em que se encontra o Aterro Municipal e com fundamento no 
Artigo 24 inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93. com  as alterações 
dadas pelas Leis Federais O' 8.88394 e n° 9.648/98. Valor. RS 
150.1100,00 (cento e cinquenta mi reais) Prazo 5 (ceco) meses. 
Casa Branca, 13 de abril de 2017.MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA 
- PREFEITO MUNICIPAL 

CATIGUA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ  

COLINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA  

EDITAL; PREGÃO PRESENCIAL N° 009/7017; PROCESSO 
11° 82/2017; RETIFICAÇÃO 002/2017; 4 PREFEITURA MUNICI-
PAL DE COLINA, Estado de São Paulo, através do Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, Retifica a Sessão de Abertura dos Envelopes 
do Editai do PREGÃO PRESENCIAL fr 009/2017, publicado em 
resumo no Caderno Executiva I do Mario Oficial do Estado. 
na Edição do dia 07/002017, página 205, passando a vigorar 
com a seguinte redação: Sessão de abertura dos Envelopes: 
20/04/2017, ás 14.20 horas Os demais topicos do instrumento 
convocatório permanecem inalterados Prefeitura Municipal de 
Colina (SP), 13 de Abri de 2017. DIAS TARA- Prefeito Municipab 
PREGOEIRO - Israel da Siva Nunes. EQUIPE DE APOIO - Andre 
RUM° Sarti, Leandro Pereira Gontijo de Abreu e Anderson da 
Cruz Alves Lima. 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAI. 

TOMADA DE PREÇOS 
A Prefeitura do Munidpio de Conchal toma público aos 

interessados que foi aberto o envelope Proposta da Tomada de 
Preços 0107, Processo 898/17, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para fornecimento de material e mão de 
obra para execução de serviços de recapeamento esfatio° eis 
diversas ruas do município. Tendo sido concedido o prazo para 
recurso de acordo com o disposto no artigo 4? cc as disposi-
ções do art. 109, I, "a' da Lei Federal 8666/93 atualizada, sem 
que as licitantes apresentassem recurso. O Presidente a sessão 
para analisar es propostas classificadas. Isso leito o Presidente 
solicitou aos Membros da Comissão que fossem abertas os 
envelopes Proposta das empresas habilitadas para analise e 
apreciação dos valores apresentados pelas mesmas, e foi obtido 
por esta Comissão o seguinte resuhado: em primeiro lugar a 
proposta da empresa Ceca CTMR Limpeza E Construção 
Lnia. EPP com valor global de RS 482.936,61. em segundo lugar 
a proposta da empresa D.R.R. Construções e Comertio ltda., 
com valor de RS 503.080.48 e em terceiro lugar a proposta 
da empresa Santa Terra Construtora Eireli EPP com valor de 
RS 520.937,32. Em vista da classificação das licitantes e da 
ausência dos representantes o Presidente deu por encerrada 
a presente sessão, e salientou ainda que as empresas terão o 
prazo de 05 dias área a contar do conhecimento desta para 
recorrer da decisão desta Comissão. conforme depõe o art. 109, 

. 	°orbe], 13 de abri de 2017. 
„ 	Alma CordeiroPresidente da Comissão de licitação 
'4 	PREGÃO PRESENCIAL 

A Prefeitura do Munidpio de Condoi toma pcitiko aos 
interessados que está aberto o Pregão Presencial 24/17. Pro- 
cesso 2258/17 - Objeto: Registro de Preços para a aquisição 
de fraldas para o Depto de Saúde - Encerramento dia 08/05/17 
às 09:30 e abertura às 10:00 horas - O c.ta] completo poderá 
ser adquirido no soe wisseconchalsp.govbr e ou via e-mail: 
lkitareaNcondolspgov.br - Maiores informações poderão sem 
obtidas na Rua Francisco E Alces 364, Centro. Conchal SP 
dias Crieis das 08.00 às 16:03 horas ou atra • 	 (19) 
38668600. 

Luiz Vender]. Magnusson - Prefeito Munidpa! 
PREGAO PRESENCIAL  
A Prefeitura do Munidpio de Conchal toma pudko aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 25/17. Pro-
cesso 2282/17 - Objeto: Registro de Preços para a aquisição 
de combustrvel para o abastecimento da frota municipal (óleo 
dieseil - Encerramento dia 10/05/17 às 09:30 e abertura às 1°00 
horas O edital completo poderá ser adquirido no silo eme 
condralsp.gmbr e ou via e-mail: licitacao@comhalsogoobr  
- Maiores informações poderão ser cedas na Rua Francisco F. 
Alves 364. Centro. Com./ SR nos dias ateis das 08:00 às 16:00 
horas ou através do telefone (19) 38668600. 

Conchal, 13 de apta de 2017. 
Luiz Vendei. Magnusson - Prefeito Municipal 

CORDEIRÓPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOUS  

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial n 16/2017. 
Objeto: REGISTRO IN PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR. 
Data da Sessão Pública do Pregão: 02105/2017, ás 09-.00 

horas 
Local Departamento de Suprimentos de Prefeitura Munici-

pal de Cordeiropolis, situada ã Praça Frandsco Odando Sters. 
n° 35. Centro, Cordeiropolis/SP. 

A Protetora do Munidpio de Cordeirõpolie Estado de São 
Paulo, torna púdico que. no dia, horáno e local atirai indicado, 
redizaesee a sessão pública de licitação na modalidade Pregão 
Presencial. O edital completo poderá ser retirado no endereço 
supracitado no horano das 12h00 às 17h00, ou asam do 
sitio da FMC (wwersordeiropolissagovbri. Não serão enviados 
editais pelo carteio ou por e-mail. 

Cordeirápolis, 13 de atol de 2017 Mão Manoel de França e 
Silva . Diretor de Suprimentos. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial n°14/2017. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 01E05 

LUBRIFICANTES 
Data da Sessão Pública do Pregão: 27/04/207, às 09600. 

Departamento de Supnrrientes dá Prefeitura Munici-
pal de Cordeirópolie situada ã Praça Francisco Odando Stocco 
n° 35, Centro, Cordeirepolis/SP. 

A Prefeitura do Municiai° de Cordeirepolis. Estado de São 
Paulo, toma público que. no dia. horário e local acima indicado, 
redito -se-à a sessão pública de licitação na modalidade Przgão 
Presencial. O edital completo poderá ser retirado no endereço 
supracitado no horário das 12h00 às 17h00. ou através do 
sitio da %MC imssecondeiropolissagarb). Não serão enviados 
editais pelo correio ou por e-mail. 

Condeirópolie 13 de abri de 2017. João Manoel de França e 
Silva - Diretor de Suprimentos. 

CRUZEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

DECRETO N° 30, DE 11 De ABRIL DF 7017 
Fica insta:rido o Plano de contgenda municipal para ep-

demos amLuviroses 2017 e respectivo Termo de Compromisso. 
lhales Gabriel Fonseca - Prefeito Municipal 
A. Inês Costa da Sisa Chaves - Secretária Municipal de 

Saúde 
DiOgenes Guri Santiago - Praurad. Chefe do Municiai° 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO 
O Serviço Autónomo de Agua e Esgoto de Cruzeiro torna 

público às empenas do ramo que se encontra aberto o Pregão 
Presencial o° 006/2017 Processo de como-a n°104/2017 - Con-
tratação de empresa espeddruida para pes]açao de serviços 
sirriteinens de leitura de hidremetros e entrega de contas. 
Sessão de Abertura: 287042017, as 14:00 horas. 

O Serviço AubSnorno de Agua e Esgoto de Cruzeiro torra 
publico as empresas do ramo que encontrase aberto o Pregão 
Presencial n' 006'1012 • Processo de compra n° 105/2017 
- Contratação de entesa eSpeCializada para prestação de Ser-
viços de medicina e segurança do trabalho. Sessão de Abertura: 
03/05/2017. as 14.00 horas. 

Os editais em sua integra poderão ser consultados pelo 
SRE uwresaaecruzeiro.com.br, gratuitamente ou no setor de 
licitações, à Ao Nesralla Rubez, 519 - centro. CruzeiroISP„ após 
o recolhimento da taxa de RS 10,00 da reprodução gráfica do 
ettal 

Cruzeiro, 13 de abril de 2017. Manoel Amador Junior -
Direta Geral 

DESCALVADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO 

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 017/ 7 PROCESSO N° 

010/17 MODALIDADE: Pregão Presencial n° 010)17. CONTRA-
TAME: Prefeitura M. de Descadado. EMPRESA DETENTORA 
DA ATA Realidade Transporte e Turismo Ltda. PREÇO TOTAL 
REGISTRADO: RS 182.790,00. ASSINATURA: 12.04.17. OBJETO: 
Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de Van e 
Micro-ónibus. com  serviços de transporte por quienetro rodado, 
para atender aos munkipes que necessitam de tratamento fora 
do domiulio. fornecendo alinho a pacientes atendidos pela rede 
publica ou conveniados, contratados pelo Sistema Unko de 
Saúde - SUS a serviços assistenciais de outro MunicipidEstado, 
desde que esgotadas todas as formas de tratamento de salde 
na localidade em que o paciente residir, para a Secretaria da 
Saúde da Prefeitura do Municiara de Descalvado 

Descalvado, 13 de abril de 2.017. Edson Roberto Pierobon 
Moreira -Diretor da Divisão de Administração. 

DIADEMA 

PREFEITURA MUNICIPAL  DE DIADEMA 

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO 
TRABALHADOR PROFESSOR FLORESTAM 
FERNANDES 
AVISO DE UOTAÇÃO - Pregão Presencial n° 002/2017 Pro-

cesso 005/2017 - Objeto: "Aquisição de Materiais de escritório 
para uso administrativo e pedagagko da FFF". Abertura dos 
envelopes: 28/04/2017 ás 9h3Omin. O edital estará cfisponivel 
no nte vetw.florestan.org.is  lidtações/Edissis e para retirar 

Alameda da Saudade, 186 - Conceição - Diadema - 
das 	in as e 5h3Ornin. Valor. RS 10 00 relativos ás copias 
ou lidam 	(11) 4053-2600. Pregoeiro e equipe de apoio. 
Carlos Augusto • noel Mona - Diretor Presidente 

DIVINOLA ► IA 

PR 	RA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA 

AVISO DE uarAcÃo 
Procedimento Leitatõrio.n.  19/2017 
Pregão Presencial n°11/2017 
A Prefeitura Municipal de Divinoltnea, Estado de São 

Paulo, através do Prefeito Municipal, torna público para o 
conhecimento dos interessados que estará realizando limitação. 
na modalidade Pregão Presencial objetivando. sendo a presente 
iidtação do tipo Menor Preço Por Item, destinado a contratação 
de empresas capacitadas a realizar publicação de resumos de 
editam de licitações e outras maternas pertinentes publiedade 
legal, oco periódicos de gra.e circulação no Estado de SUo 
Paulo. 

Mais informa& s poderão ser obtidas na sede da Fretei-
tura Municipal, onde poderá ser retirado o edital na raiemo 
no horário de expediente idas 08h00min às 11 htlOrnin e das 
13600min às 17h0Omm) de segunda a sexta-feira, na página 
eletrônica wvoadrvindandia.sp.gove, bem como pelo telefone 
(19) 3663-8100 ramal 230. 

A sessão pública de aberrara, análise e julgamento da pre-
sente licitação ocorrera dia 02 (dois) de Mais de 2017, onde as 
propostas serão recebidas, analisadas e ¡Ligadas no prazo legal. 

Raiei Haddad Neto - Prefeito Municipal. 

DOIS CÓRREGOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS 

Departimento de Licitações, Contratos e Convênios 
AVISO DE uaTAçÃo - PREGÃO PRESENCIAL 
Processo] 32-2017 
Pregão Presencial n°17/2017 
Tipo: MENOR PREÇO POR FIEM 
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA PARA O ITEM 1 E 2 E 

EXCLUSIVA PARA ME c EPP PARA O ITEM 2, 
Objeto: Registro de preços para aquisição de diversos tipos 

de ramos para merenda escolar, de acordo coma necessidade 
da Prefeitura, pelo pedalo de 12 (doze) meses 

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTOIS) PARA CRE-
DENCIAMEN10. DA DECLARAÇÃO DE QUE A(0) PROPONENTE 
CUMPRE 05 REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELO-
PES PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 28/04/2017 às 09,00 h. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os 
atos presenciais, a declaração de que cumpre os requisitos de 
habilitação e os envelopes documentação e proposta, poderão 
ser entregues no ;xotado do Departamento de Licitações. Con-
tratos e Convénios, no mesmo endereço em que será realizada a 
sessão pública, até o dia e horário aprazados no presente Edital. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO: 
Departamento de Licitações, Contratos e Convénios, sito à Ave-
nida Gofredo Srhelini, n° 245 -Vila Bandeirantes (Almoxaidado 
Murnonuall. EDITAL NA INTEGPA, À disposição dos interessados 
no Departamento de Licitações. Contratos e Convênios, sito à 
Avenida Gofredo Sdrdini, n" 245 - Via Bandeirantes (Alma.-
rifado Municipal). Informações pelos telefones: (14) 3652-9950 
e 3652-9951 nos horários das 13:00 as 16:00 horas, em dias 
de expediente 

Bruno Fernando Martins Marcellino • Pregoeiro 
Departamento de Licitações Contratos e Convênios 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
Processo: 33-2017 
Pregão Presenciai n' 18/2017 
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 
UCITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros ali 

mentidos (sistema de entregar ponto a ponto), de acordo com 
a necessidade da Prefeitura, pelo penado de 12 (doze) meses. 

DATA eAPA ENTP.FGA DOIS DOCUMENTO(S) PARA COE-
DENCIAMENTD DA DECLARAÇÃO) DE QUE A(0) PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELO-
PES PROPOSTA E COCUMErITAÇÃO: 28/04/2017 às 14:00 h. 
Optando o licitante em rãs credenciar representante para os 
atos presenciais, a declaração de que cumpre os requisitos de 
habilitação e os -envelopes documentação e proposta, poderão 
ser entregues no protocolo do Departamento de Licitações. Coe-
tratos e Convénios. no mesmo endereço em sue será realizada a 
sessão pública ate o do e horário aprazadas no presente Edital. 
LOCAL DA REAUZAÇÃO DA SESSÃO PUBUCA DO PREGÃO, 
Departamento de Licitações, Contratos e Convénios, siso à Ave-
nida Gofredo Sofreei, n° 245 -Vila Bandeirantes (Almoicarifad° 

Municipail. EDITAL NA (NTEG 	aposição dos int 	dos 
no Departamento de licita 1 Contratos e Convénios, si à 
Avenida Goteio Schelini. 245 - Via Bandeirantes (Amo 

e 3652.9951 nos Imre,• das 13:00 	
4)0 .2 
or 

rifado Municipal). Int 	pelos t 

de expediente 
Bruno Fernando 	Marcai. - Pregoeiro 
Departamento de 	Contratos e Convénios 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
Processo: 34-2017 
Pregão Presencial n°19/2017 
Tipo: MENOR PREÇO POR REM 
UOTAÇÃO COM COTA RESERVADA PARA r  ENS 1, 2 E 3 

E EXCLUSIVA PARA ME E EPP PARA OS ITENS 4, 5, 6 E 7. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de hortifrutigran-

icem de acordo com a necessidade da Prefeitura, pelo periodo 
de 12(doze) meses 

DATA PARA ENTREGA DO(5) DOCUMENTO(5) PARA COE-
DENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A(0) PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABIUTAÇÃO E DOS ENVELO-
PES PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 02/05/2017 as 14:00 h. 
Optando o licitante em não credenciar representante para as 
atos presenciais, a declaração de que cumpre os requisitos de 
habifitação e os envelopes documentação e proposta, poderão 
ser entregues no protocolo do Departamento de Licitações, Con-
tratos e Convenioe no mesmo endereço em que será realizada a 
sessão pública, até o dia e horário aprazados no presente Edital. 
LOCAL DA RF4117AÇÃO DA SESSÃO PUBUCA DO PREGÃO: 
Departamento de licitações. Contratas e Convénios, sito á Ave-
nida Gofredo Sdrelioi n°245 -fila  Bandeirantes (Almoxarifado 
Municipal). EDITAL NA INTEGRA, A disposição dos interessados 
no Departamento de Licitações. Contratos e Convénios, sito à 
Avenida Gofredo Schelini. el.  245 - Via Bandeirantes (Almoce-
rifado Municipal). Informações pelos telefones: (14)3652-9950 
e 3652.9951 nos horários das 13:00 as 16:00 horas, em dias 
de expediente. 

Bruno Fernando Martins Martele° - Pregoeiro 

ELIAS FAUSTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUAS FAUSTO 

TERMO DE RESCISÃO ti° 002/2017 - CONTRATO N° 
049/2016 - CARTA CONVITE el• 00612016 - CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUAS FAUSTO - CONTRATADA 
ARNALDO ANNICHINC NACARATO. OBJETO:'Contratação para 
prestação de serviços com fornecimento de equipamentos em 
conformidade ao Anexai-Termo de referencia do Edital,  BASE 
LEGAI: art. 78,inciso II, da lei Federal n° 8.666/93. Elias Fausto 
28 de Março de 2017. Mauricio Baroni Bemardinetti. 

Extrato de Contrato 
Contato n° 039/2017 - De 10.04.2017- Pregão Presencial 

n°013/2017 - %GRUO n' 023/2017 - Contratante: Prefeitura 
Municipal de Rias Fausto-SP - Contratada:TELEFONICA BRASIL 
S/A- OBJETO: " Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de telefonia movei para a Prefeitura Muni-
cipal de Elias Fausto de acedo com as espeofkações do Mexo 
I-Termo de Referenda do Edital Valor RS48.214,80 (Quarenta e 
Oito Mi.Duzentos e Catorze Reais e Oitenta Centavos) - PRAZO: 
12 (Doze) Meses. Elias Fausto 10 de Abri de 2017. Mauricio 
Baroni Bemarrineni - Prefeito Munida& 

TERMO ADITIVO N° 026/2017 - CONTRATO ii° 021/2014 -
CARTA CONVITE N°003/2014 - CONTRATANTE: Prefeitura Muni-
cipal de Rias Fausto-CONTRATADA INOVADORA SISTEMAS DE 
GESTÃO LIDA - PRAZO:12 (Doze) Meses ADITAMENTO: VALOR 
GLOBAL RS 37.435,56 (Trinta e Sete MilQuatrocentos e Trinta 
e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos) REAJUSTE IPCM 
IBGE :4,57% (Março) - BASE LEGAL &regrai° 1°, da Cláusula 
Segunda do Contrato Inicial CC Cláusula Quarta do Contrato 
C.C. Art. 57, Incise II da LEI 8.666/93. Mauricio Baroni Bemardi-
netti - Prefeito Municipal. 

APOST1LAMENTO N°002/2017 - CONTRATO N°0162017 
- DISPENSA PUBLICA N°005/2017 - LOCATÁRIA: Prefeitura 
Municipal de Rias Fausto - LOCADORA ANA CRISTINA BAR-
RANCO DE CASTRO-Substituição na Cláusula Décima Primeira 
- Da Dotação Orçamentária a Ficha 203: 02.04.013.3.90.36 -
Manutenção do FMS, sendo considerada para feito do presente 
Contrato a nova Ficha 209:02.04.01-3.3.90-2083 - Manutenção 
dos Recursos do FN. BASE LEGAL Cláusula Quinta do Contrato, 
cumulado com An. 57 inda II da Ler n° 8.666/1993. Elias Fausto, 
13 de Março de 2017. Mauricio Baroni Bernardnetti - Prefeito 
Municipal. 

EMILIANÓPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANÕPOLIS  

Extrato de Ata 
Pregão Presencial cern Registro de Preço n°04/2017 
Objeto: AQUISIÇÕES FRACIONADAS DE GÉNEROS AUMEN-

TICIOS NÃO PERECEIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E 
DEMAIS SETORES DO MUNICIPIO DE EMIUANOP01.5. 

Considerando que no &a 10/04/2017, às 09:00 horas, não 
compareceu nenhuma empresa interessada em partiu., do 
presente certame batatal°. restando o mesmo DESERTO, fica 
redssignada a sessão de abertura deste pregão presenual para 
o dia 04 de eram de 2017, às 09:00 horas, no Setor de Licitações 
sito a Rua Padre Cometia Knubler, 255, centro, Emilianopolis - SP. 
Silvia Cristina Puglia - Pregoeira. 

FARTURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°14/2017 - PROCESSO N° 21/17 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA. Estado de São 

Paulo, faz saber que se acha aberta licitação pública na modali-
dade PREGÃO PRESENCIAL com a finalidade de Contratação de 
Empresa no ramo jornalistko com edição semanal, no mimo, 
para atender as necessidades de publicar todas as propagandas 
institucionais da Prefeitura Municipal de Fartura. 

Vencimento: 28 de abril de 2017, as 09:00 horas. 
Informações, Setor de Licitações da Prefeitura - Praça 

Deodedano Ribeiro 444, Fartura-SP - telefone:- 14-3308-9332 
ou errai, licitação0fartura.sp.goebt 

Fartura, 12 de abril de 2017. 
HAMILTON CÉSAR BORTOTT1- PREFEITO MUNICIPAL 

FERNANDÓPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Prefeitura Municipal de 
Fernandépolie TOMADA DE PREÇOS Ar 003/2.017, que tem por 
abjeto contratação de empresa especializada para execução 
de remoção de rede meneia no prolongamento da Avenida 
Marginal Uteno Grua. no Viaduto da Rodovia Esslides da 
Cunha, "Pedro Pezatti° , nesta cidade de Femand6polis-SP, com 
fornecimento de material e mão de obra, conforme Memoro] 
Descritivo, Orçamento, Cronograma Fiske-Financeiro Individual/ 
Global e Projeto HOMOLOGA o julgamento proferido pela 
Comissão Permanente de Licitações, nomeada cela Portaria e° 
17.484, de 09 de março de 2.017, sobre o Processo n°059/2.017. 
em favor da empresa "C&F EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS 
TELEFONICOS E SERVIÇOS LTDA. Femandópolis-SP. 12 de abril 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo de Licitação n• 21/2017 - Pregão Presencial n.  

09/2017 
VIRA LEOA DE AZEVEDO VALLEJO, Prefeita ~Mimai de 

Catiguá. Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que 
lhes são conferidas por lei, baseado na documentação contida 
nos autos e consoante deliberação da Pregoeira, ratificada pela 
Equipe de Apoio, resolve HOMOLOGAR o PREGÃO PRESENCIAL 
N° 0912017 - PROCESSO DE UCITAÇÃO N.  21/2017 
de pneus, destinados aos veiculas da Frota Municipal de 
guá, pelo periodo de 12 (doze) meses, em conformidade 
as quantidades unidades e descrições constantes do Anexo 
I - Termo de Referencia e demais deposições fixad 	ditai 
do presente processo, no qual foram dedar 	vencedoras 
as empresas: CPA - Comercial e I 	a de Pneus Ltda., 
inscrita no CNP/ sob n° 21.538.56 	-05„ nos itens 01, 
02. 03, 04 . 05, 06, 07. 08, 09, 10, 1 11, 13, 14, 15, 17 e 18, 
pelo valor total de RS 309.564.00; 	fia Tamborrino Comercio 
Importação e Exportação Eireli 	., inscrita no CNP/ sob 
n° 22.713.718/0001-01, no item 16, 	vala total de RS 
26.140,00. Prefeitura Municipal de Ca 	SR 13 de abre de 
2017. VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO 	ito Municipal. 
PUBUQUE-SE 

EXTRATO DE CONTRATO 
Termo de Contrato n° 24/2017; Respaldo legal: Processo 

de licitação n° 019/2017 - Pregão Presencial n° 007/2017; 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cangue - SP - CNPI n° 
45.124.344/0001-40; Contratada: Zumgiram PH Comércio de 
Produtos Eletrônicos Errei EPP - CNO1 n° 05.955.160/0001-
08; Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos perife-
ricos de informática, destinados a diversas áreas da Adminatra-
ção Pública Municipal, conforme condições e espeoficações do 
Termo de Referenda e demais disposições constantes no Edital 
do processo supra; Vigência.  12 (doze) meses; Valor total: RS 
66,450,00, pelo fornecimento dos tens 01 e 26:A classificação 
dos recursos eçarnentenos será conforme previsto no edital do 
processo supra: Data de assinatura. 13)04/2017. VERA LUCIA DE 
AZEVEDO VALLEJO - Prefeita Municipal. PUBLIQUE-SE 

EXTRATO DE CONTRATO 
Temo de Contrato n° 25/2017; Respaldo legal: Processo 

de Licitação n° 019/2017 - Pregão Presencial n' 007/2017; 
Contratante Prefeitura Municipal de Catiguá - SP - CNPI 
n° 45.124.34410001-40; Contratado DEMARQUE 8 ALMEIDA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. • FPP - CNN n° 55.107.445/0001-
E7; Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos perifé-
ricos de informática, destinados a diversas áreas da Adites-
tração Publica Municipal, conforme condições e especificações 
do Termo de Referenda e demais disposições constantes no 
Edital do processo supra: Vigência: 12 (doze) meses; Valor 
total, RS 25.559,00, pelo fornedmente dos iteras 09, ria 13, 
20, 23 e 24; A classificação dos recursos orçamentários será 
conforme previsto no edital do processo supra; Data de assina- 

./ 

	

	tura 13/04/2017. VERA LULA DE AZEVEDO VALLEJO Prefeita 
Municipal. PUBLIQUE-SE 

EXTRATO DE CONTRATO 
Termo de Contrato n° 26/2017; Respaldo legal: Processo 

de Licitação n° 019/2017 - Pregão Presendal 	007/2017] 
Contratante: Prefeitura Municipal de Catiguá - SP - CNPI n° 
45.124.344/0001-40; Contratada: Protec Informática de Olimpo 
- EIRELI - EPP- CNP/IMF n°61.130.340/0001-21: Objeto: Aquisi-
çao de computadores e equipamentos perdencos de informática, 
destinados a diversas áreas da Administração Publica Municipal, 
conforme condições e especificações do Termo de Referência 
e demais disposições constantes no Edital do processo supra: 
Vigência: 12 (doze) meses; Vala total: RS 17.562,20, pelo forne-
cimento dos itens 08. 11, 15, 17, 18. 19, 22.28. 29 e 30:A clas-
sificação dos recursos orçamentares será conforme previsto no 
edital do processo supra; Data de assinatura: 13/04/2017. VERA 
Lua', DE AZEVEDO VALLEJO- Prefeita Municipal. PUBUQUE-SE 

EXTRATO DE CONTRATO 
Termo de Contrato n° 27/2017: Respaldo legal: Processo 

de Licitação n° 019/2017 - Pregão Presencial n° 007/2017; 
Contratante Prefeitura Municipal de Catiguá - SP - CNPI n° 
45.124.344/0001-40; Contratada: Ricardo Colonheti Sartori - ME 
- CNPI n° 21.952.078/0001-86; Objeto: Aquisição de computa-
dores e equipamentos periféricos de informática, destinados a 
drversas áreas da Administração Publica Municipal, contorne 
condições e especificações do Terno de Referência e demais 
disposições constantes no Edital do processo supra; Vigência: 12 
(doze) meses; Valor total: RS 17.186,40, pelos fomedmentos dos 
item 03, 06, 12, 21 e 27; A classificação dos recursos orçamed 
tarios será conforme previsto no edital do processo supra; Data 
de assinatura: 13/04/2017. VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO 
- Prefeita Municipal. PUBUQUE-SE 

EXTRATO DE CONTRATO 
Temo de Contrato n 28/2017; Respaldo legal Processo 

de licitação n° 019/2017 - Pregão Presencial n° 007/2017; 
Contratante: Prefeitura Municipal de Catiguá - SP - CNPI n' 
45.124.344/0001-40; Contratada. Ferido Luciano e Silva • ME 
- CNP) n° 07.813.484.0001-37; Objeto: Aquisição de compu-
tadores e equipamentos periféricos de informática, destinados 
a diversas arcas da Administração Púdica Municipal, conforme 
condições e especificações do Termo de Referência e demais 
disposições constantes no Edital do processo nora Vigéricia: 12 
(doze) meses; Valor total: RS 15.76440. pelo fornecimento dos 
itens 02, 04, 05, 14 e 16:A classificação dos recursos orçarnen-
'Mos será conforme previsto no edital do processo supra; Data 
de assinatura: 13/04/2017. VAIA LUCIA DE AZEVEDO VALI 610 
- Prefeita Municipal. PUBUQUE-SE 
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ATENDER A PACIENTES ADULTOS E INFANTIS PORTADORES DE NECESSIDADES E PECIAIS QUE 
CAREÇAM DE CUIDADO EM FUNÇÃO DE ALGUMA DEFICIÊNCIA QUE POSSUAM, PACIENTES ESTES 
ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. ESTA AQUISIÇÃO É UM APOIO OFERTADO TANTO AOS 
PACIENTES QUANTO ÀS FAMÍLIAS QUE OS TUTELAM. 

Pregão: 	24/2017 

Processo: 	2017/4/2258 

Objeto: 

Desclassificad 
30.59% Não Selecion da 
22.35% Não Selecio ada 
10.59% Não Selecionada 
8.24% Selecionada 
3.53% Selecionada 
0.00% Selecion 

• .11111,... 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHA 

DEPARTAMENTO DE LICITACÃO E CONTRA 	O  1  0308 
R.FRANCISCO FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

PREÂMBULO 

No dia 8 de maio de 2017, às 10h0Omin, reuniram-se na sala de I icitações da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL sito na R.FRANCISCO 
FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP, os integrantes da Comissão de Licitação, Senhores(as) RAPHArl, MORENO PAN1NI 
(Pregoeiro), ALEX CORDEIRO (Equipe de apoio) e THIAGO DOS SANTOS MARIA (Equipe de apoio), designados conforme Portaria n° 3930. de 2 
de janeiro de 2017 para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. 

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

CREDENCIAMENTO 

REPRESENTANTES 	 EMPRESAS 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

DANILO DONIZETTI DECICINO 
	

DANILO DONIZETTI DECICINO - ME 

FERNANDA CRISTINA MARTINS DE CARVALHO 	 JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME 

FERNANDO APARECIDO GOMES GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. 

     

I 1,AVIO GONCALVES JUNIOR RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME. 

      

MAURO ANTENOR PEREIRA DE TOLEDO 

 

ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP 

 

        

RAFAEL GUERRA DA SILVA 
	

CIRURGICA UNIÃO LTDA. 

P.OGERNES SANCHES DE OLIVEIRA 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.  

PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA. - EPP 

REGISTRO DO PREGÃO 

Ato continuo, foram abertos os Envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou 
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento som aoueles definidos no Edital, tendo classificado as propostas e selecionados entre os 
Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Laric.:s em razão dos preços ;repostos. nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4" da 
Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das proN:stas se,  -cionadas a formular lanceq de forma sequencial. a 
	

ir do autor d 
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 

Item: 	001.001 
Fase: 	Propostas 

DANILO DONIZETTI DECICINO - ME R$ 2,7800 
RICARDO GONCALVES1TAPIRA ME R$ 1,1100 
GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. R$ 1,0400 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP R$ 0,9400 
CIRURGICA UNIÃO LTDA R$ 0.92 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP R$ 0,88 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME R$ 0,8500 

Emitido em 16/05/2017 às 10:05:22 

74 - 



32.95% D linou 
27.27% D i linou 
0.00% V 

R$ 0,8300 
R$ 0,8100 
R$ 0,7900 

R$ 0,8300 
R$ 0,7700 
R$ 0,7500 

R$ 0,7700 

R$ 0,7300 

R$ 2,8800 
R$ 1,1700 
R$ 1,0800 
R$ 0,9900 
R$ 0,9800 
R$ 0,9400 
R$ 0,8500 

R$ 0,8300 
R$ 0,9400 
R$ 0,8100 

R$ 0,8300 

R$ 0,8000 

Fase: 	Rodada de Lances 
CIRURGICA UNIAO LTDA 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME 

Fase: 2' Rodada de Lances 
CIRURGICA UNIA() LTDA 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME 

Fase: 3' Rodada de Lances 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP 

Fase: Negociação 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME 

Item: 001.002 
Fase: Propostas 

DANILO DONIZETTI DECICINO - ME 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME 
GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP 
CIRURGICA UNIAO LTDA 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME 

Fase: 1" Rodada de Lances 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP 
CIRURGICA UNIAO LTDA 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME 

Fase: 2' Rodada de Lances 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP 

Fase: Negociação 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME 

Item: 001.003 
Fase: Propostas 

DANILO DONIZETTI DECICINO - ME 
GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP 
CIRURGICA UNIA() LTDA 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME 

Fase: le Rodada de Lances 
CIRURGICA UNIAO LTDA 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME 

Fase: 2' Rodada de Lances 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP 

Fase: Negociação 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME 

5.o9/o0 
2.53% 
0.000/ 

10.67% Declino 
2.67% 
0.00% 

Decl' ou 

0.00% V ncedor 

Desclassificado 
37.65% Não Selecionada 
27.06% Não Selecionada 
16.47% Não Selecionada 
15.29% Selecionada 
10.59% Selecionada 
0.00% Selecionada 

2.47% 
16.05% Declinou 
0.00% 

Declinou 

0.00% Vencedor 

Desclassificado 
36.67% Não Selecionada 
30.00% Não Selecionada 
24.44% Não Selecionada 
16.67% Selecionada 
8.89% Selecionada 
0.00% Selecionada 

22.09% Declinou 
2.33% 
0.00% 

Declinou 

0.00% Vencedor 

R$ 2,8800 
R$ 1,2300 
R$ 1,1700 
R$ 1,1200 
R$ 1,0500 
R$ 0,9800 
R$ 0.9000 

R$ 1,0500 
R$ 0,8800 
R$ 0,8600 

R$ 0,8800 

R$ 0,8000 

R$ 2,9800 
R$ 1,3900 
R$ 1,3100 
R$ 1,2000 
R$ 1,1700 
R$ 1,1200 
R$ 0,9000 

R$ 1,1700 
R$ 1,1200 
R$ 0,8800 

Item: 001.004 
Fase: Propostas 

DANILO DONIZETTI DECICINO - ME 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME 
GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP 
CIRURGICA UNIA() LTDA 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME 

Fase: le Rodada de Lances 
CIRURGICA UNIA() LTDA 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME 

Item: 001.005 
Fase: Propostas 

DANILO DONIZETTI DECICENO - ME 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME 
GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP 

Emitido em 16/05/2017 às 10:06:30 

Desclassificado 
54.44% Não Selecionada 
45.56% Não Selecionada 
33.33% Não Selecionada 
30.00% Selecionada 
24.44% Selecionada 
0.00% Selecionada 

	

R$ 2,9800 	/ 	Desclas ficado 
R$ 1,5900 41.96% Não Selecionada 

	

R$ 1,3100 	 16.96% Não Selecionada 

4.-----.'" 

	

R$ 1,2000 	 7.14° .. Selecionada 	/ 

..rofp 	Página 2 de 6 



o 4. 
.00% 

Selecionada 
Se •*hriada 

CIRURGICA UNIA() LTDA R$ 1,1700 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP R$ 1,1200 

Fase: 	1° Rodada de Lances 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP R$ 1,1000 
CIRURGICA UNIA() LTDA R$ 1,0800 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP R$ 1,0600 

Fase: 	2' Rodada de Lances 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP R$ 1,0400 
CIRURGICA UNIA() LTDA R$ 1,0800 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP R$ 1,0600 

Fase: 	Negociação 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP R$ 1,0200 

Item: 	001.006 
Fase: 	Propostas 

DANILO DONIZETTI DECICINO - ME R$ 2,9800 

Fase: 	Negociação 
DANILO DONIZETTI DECICINO - ME R$ 2,8000 

Item: 	001.007 
Fase: 	Propostas 

DANILO DONIZETTI DECICINO - ME R$ 1,4800 
GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. R$ 0,5600 
CIRURGICA UNIA() LTDA R$ 0,4900 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME R$ 0,4800 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP R$ 0,4700 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME R$ 0,4500 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP R$ 0,4400 

Fase: 	Rodada de Lances 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME R$ 0,4200 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP R$ 0,4700 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME R$ 0,4000 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP R$ 0,4400 

Fase: 	2° Rodada de Lances 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME R$ 0,4200 

Fase: 	Negociação 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME R$ 0,3600 

Item: 	001.008 
Fase: 	Propostas 

DANILO DONIZETTI DECICINO - ME R$ 1,5800 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP R$ 0,6200 
GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. R$ 0,5900 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP R$ 0,5700 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME R$ 0,5500 
CIRURGICA UNIAO LTDA R$ 0,4900 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME R$ 0,4500 

Fase: 	18  Rodada de Lances 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME R$ 0,4300 
CIRURGICA UNIAO LTDA R$ 0,4900 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME R$ 0,4100 

Fase: 	2° Rodada de Lances 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME R$ 0,4300 

Fase: 	Negociação 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME R$ 0,4000 

Item: 	001.009 
Fase: 	Propostas 

DANILO DONIZETTI DECICINO - ME R$ 1,7800 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP R$ 0,7700 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP R$ 0,7200 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME R$ 0,7000 
GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. R$ 0,7000 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME R$ 0,6500 
CIRURGICA UNIA() LTDA R$ 0,6200 

Fase: 	1° Rodada de Lances ---7 

GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. R$ 0,7000 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME R$ 0,6000 
CIRURGICA UNIAO LTDA R$ 0,5800 

Emitido em 16/05/2017 às 10:06:30 

3.77% O sG3w O 
1.89% 
0.00% 

0.00% 
3.85% Declinou 
1.92% Declinou 

0.00% Vencedo 

Desclassificado 

0.00% Vencedor 

Declinou 

0.00% Vencedor 

Desclassificado 
37.78% Não Selecionada 
31.11% Não Selecionada 
26.67% Não Selecionada 
22.22% Selecionada 
8.89% Selecionada 
0.00% Selecionada 

4.88% 
19.51% Declinou 
0.00% 

Declinou 

0.00% Vencedor 

Desclassificado 
24.19% Não Selecionada 
16.13% Não Selecionad?„ 
12.90% Não Selecionada 
12.90% Selecionada 
4.54% Seleci ada 
0.00% Selecionada 

20.69% Decli 
3.45% 
0.00%o 
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Desclassificado 
27.27% Não Selecionada 
11.36% Não Selecionada 
9.09% Selecionada 
6.82% Selecionada 
2.27% Selecionada 
0.00% Selecionada 

5.00% 
17.50% Declinou 
0.00% 

10.00% Declinou 



R$ 0,36 	1° Lugar 
R$ 0,42 	2° Lugar 
R$ 0,44 	3° Lugar 
R$ 0,47 	4° Lu 
R$ 0,49 	5° Lugar 
R$ 0,56 	6° Lugar 

4 

o 
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Fase: 2° Rodada de Lances 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME 
CIRURGICA UNIAO LTDA 

CLASSIFICAÇÃO 

E. 3 1 1 

	

R$ 0,5600 	 0.00% Venced r 

	

RS 0,5800 	 3.57% Decli 

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empres de 
pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade: 

EMRPESA 
	 VALOR 	CLASSIFICAÇÃO 

Item: 001.001 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME 	 R$ 0,73 	1° Lugar 

	

PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP R$ 0,77 	2° Lugar 
CIRURGICA UNIÃO LTDA 

 

	

R$ 0,83 	3° Lugar 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP 4°  Lugar R$ 0,94 

	

GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. R$ 1.04 	5° Lugar 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  Lugar 

	

R$ 1,11 	6°  
DANILO DONIZETTI DECICINO - ME 	 R$ 2,78 	7° Lugar 
==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Lugar 
2° Lugar 
3° Lugar 
4° Lugar 
5° Lugar 
6° Lugar 
7° Lugar 

Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.003 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPI. 
CIRURGICA UNIA() LTDA 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME 
GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. 
DANILO DONIZETTI DECICINO - ME 

R$ 0.80 	1° Lugar 
R$ 0,88 	2° Lugar 
R$ 1,05 	3° Lugar 
R$ 1,12 	4° Lugar 
R$ 1,17 	5° Lugar 
R$ 1,2.3 	6° Lugar 
R$ 2,88 	7° Lugar 

------> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.004 

	

JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME R$ 0,88 	1° Lugar 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP  

	

R$ 1,12 	2° Lugar 

	

CIRURGICA UNIAO LTDA R$ 1,17 	3° Lugar 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP  

	

R$ 1,20 	4° Lugar 

	

GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. R$ 1,31 	5° Lugar 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  

	

R$ 1,39 	6° Lugar 
DANILO DONIZETTI DECICINO - ME 	 R$ 2,98 	7° Lugar 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.005 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP 	 R$ 1,02 	1° Lugar 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP 	 R$ 1,06 	2° Lugar 
CIRURGICA UNIAO LTDA 	 R$ 1,08 	3° Lugar 
GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. 	 R$ 1,31 	4' Lugar 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME 	 R$ 1,59 	5° Lugar 
DANILO DONIZETTI DECICINO - ME 	 R$ 2.98 	6° Lugar 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência 

Item: 001.006 
DANILO DONIZETTI DECICINO - ME 	 R$ 2.80 	1° Lugar 

Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência 

Item: 	001.002 
JARDIM COSMETICOS LTDA. - ME 1°  
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP R$ 
CIRURGICA UNIAO LTDA 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. -EPP 
GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. 

\-.. 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME 
DANILO DONIZETTI DECICINO - ME 

R$ 0,80 
0.83  

R$ 0,94 
R$ 0,99 
R$ 1,08 
R$ 1,17 
R$ 2,88 

Item: 001.007 
JARDIM COSMETICOS LIDA. - ME 
RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME 
ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP 
PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP 
CIRURGICA UNIA() LTDA 
GOMES COMERCIO TEXTIL LTDA - ME. 

Emitido em 16/05/2017 às 10:06:30 

Emitido em 16/05/2017 às 10:06:30 
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------------ 

DAN 

DANI 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

RAPHAEL 

Pregoeiro 

ALEX CO EIRO 

Equipe de 

THIAGO DOS S. 

Equipe de apoio 

ARIA FANDO APARECI 

GOMES COMERCI 

S 

LTDA 

FLAVIO GO 

RICARDO ONCAL I TAPIRA ME ES  

ADJUDICAÇÃO 
Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicou os itens do present certame. o o 	7  , 3  

ENCERRAMENTO 
Os Licitantes foram informados que os Envelopes-Documentação não abertos foram devolvidos aos representantes das E resas GOMES MERCIO 
TEXTIL LTDA - ME, CIRURGICA UNIAO LTDA e PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP, no epartamento L itações e 
Contratos, no endereço R .FRANCISCO FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP após a conclusão do presente certame 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata ‘ai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes tos 
licitantes relacionados. 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

Não houve registro de ocorrências. 

ASSINAM: 

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

DA CRISTINA W S DE CARVALHO 

JARDIM COSMETICOS L ►  'r ME 

\-1(4AURO ENOR PEREIRA DE TOLEDO 

ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP 

RAFAEL GUERRA DA SILVA 

CIRURGICA UNIA() LTDA 

ROGERNES SANCHES DE OLIVEIRA 

PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP 

Emitido em 16/05/2017 às 10:06:30 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONC AL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

0 0 C 

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 36/17 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos 12 dias do mês de maio de 2k)l.7. reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Dr. ADEMIR ANTONIO DE AZEVEDO, de acordo com o Decreto 

n° 3.930 de 02 de janeiro de 2017, doravante cier=inada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de 

outro a empresa RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME, situada na Rua Antonio Pugina 

n" 394, Bairro Bráz Cavenaghi, na cidade de ltapira, Estado de SP, CEP.13.976-498, 

e-mail: ripaper'àoutlook.com,  Fone: (19) 3843-6104 inscrita no CNPJ 

n° 02.573.131/0001-93 e Inscrição Estadual n° 374.042.697.113, representada pelo 

Sr. Ricardo Gonçalves, portador do CPF n° 059.507.568-19 e RG n° 8.757.748-3, 

denominada CONTRATADA, do tipo "MENOR PREÇO" nos termos da Lei n° 10.520 de 17 

de julho de 2002 e Lei federal n° 6.666!93 atualizada e demais normas legais aplicáveis, em 

face da classificação da proposta apresentada cujo, o resultado do procedimento licitatório 

foi homologado pelo Prefeito Municipal de Conchal SP o Sr. LUIZ VANDERLEI 

MAGNUSSON, RESOLVE registre:-  os preços paia eventual aquisição de fraldas para o 

departamento de saúde do Município de Conchal - SP, nas quantidades, termos e 

condicões descritas no ANEXO VII -- Termo de Reierência do mencionado edital, que passa a 

fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, ofe.t.?oidos pela empresa cuja proposta foi 

classificada em 1° lugar no certame acima numerado, qual seja: R$ 386,40 (trezentos e 

oitenta e seis reais e quarenta c2, ntavos).. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme 
ANEXO VII - TERMO DE 1Frc- FERENCIA, a partir da requisição de pedido pelo 
Departamento/Setor requisitance de acordo com as especificações, nas condições 
estabelecida; no ato convocatório. 

C.I.ÁUSULA SEGUNDA 
- 	VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 14,7.1rnicipio de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula 	 zexclu.sivamette pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através üe .oatra i..itação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recurso ,)-:1 indenização de qualquer espécie às empresas 

Rua Francisco .27erreira Alves n2  364 Cei:tro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866..8600 Fax: (19) 3866-8614 --.e znai!: liritacao@con.chal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CON 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

1 8 00 
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detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrencia de alguma das hipóteses legalme te 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a a pla 
defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

3.1. O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a 
partir da data de assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

4.1.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos e ou prestação de serviços, 
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos; 

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

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

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratação da CONTRATADA do presente Pregão será representada pela 
expedição deste instrumento, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao(Wconchal.sp.gov.hr  

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fw: (19) 3866-8614 - 	licitacaoPconchalsp.gov.br  
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ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
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CLÁUSULA NONA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

11.1. 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 da Ata Registro 
Preços o objeto da presente licitação; 

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

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

11.2 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. 

Rua Francisco Ferreirr. Mves n° 364 Centro Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e•roail: licitacao@conchalsp.gov.br  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DAS PENALIDADES 

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

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

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor pactuado, 
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. 
12.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, 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 inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

12.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstãncias 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. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DA PUBLICAÇÃO 

14.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo desta Ata Registro Preços na imprensa oficial ou em Jornal de 
grande circulação no município.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

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

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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A DERLEI MAGNUSS ê N 
Prefeito Municipal/  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

ADEMIR TOM DE AZEVEDO 
Pregoeiro 

RICA 	ONÇALVES ITAPIRA - ME 
Rica; • o -Gonçalves 

Proprietário 

Rua Francisco Ferreira Alves 0364 - Centro -- Conchal SP - CEP: 13835-000 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 	Ricardo Gonçalves Itapira - ME. 
ATA: 	 n° 36/17. 
OBJETO: 	 Registro de preços para aquisição de fraldas para o Departamento 

de Saúde do Município de Conchal - SP. 
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 confoi 	inidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados 

Conchal (SP), 12 de maio de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e ca go: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail inst tucional: prefeitoáconchal.sp.zov.br  
E-mail pest • al: vandomagnusson(ctnotmail.com  

Assinatu 
./ • 

CONTRATADA 
Nome e cargo: Ricardo Gonçalves - Proprietário. 
E-mail institucional: ri • a • 'a outioo com  

Assinatura: 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Cerit;•o - Ccràchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchalsp.gov.br  
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 36/17 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO MARCA R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
09 690 unidade Fralda Infantil - Ta;nanho XXG EVOLUTION 0,56 386.40 

Valor global de R$ 386,40 (trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos). 

(7k 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 35/17 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos 12 dias do mês de maio de 2017, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Dr. ADEMIR ANTOIVIO DE AZEVEDO, de acordo com o Decreto 

n° 3.930 de 02 de janeiro de 2017, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de 

outro a empresa ROSICLER CIRURGICA LTDA. EPP, situada na Avenida 12 n° 2.606. 

Bairro Jardim São Paulo, na cidade de Rio Claro, Estado de SP, CEP. 13.503-019, e-mail: 

vendas(drosiclercirurgica.com.br,  Fone: (19) 3534-5162 inscrita no CNPJ 

n° 57.365.116/0001-41 e Inscrição Estadual n° 587.072.430.116, representada pelo 

Sr. Paulo Roberto Guerra da Silva, portador do CPF n° 717.391.818-91 e 

RG n° 6.451.336, denominada CONTRATADA, do tipo "MENOR PREÇO" nos termos da 

Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei federal n° 8.666/93 atualizada e demais normas 

legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada, cujo, o resultado do 

procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito Municipal de Conchal SP o Sr. LUIZ 

VANDERLEI MAGNUSSON, RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de 

fraldas para o departamento de saúde do Município de Conchal - SP, nas quantidades, 

termos e condições descritas no ANEXO VII — Termo de Referência do mencionado edital, 

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

proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima numerado, qual seja: R$ 16.891,20 

(dezesseis mil e oitocentos e noventa e um reais e vinte centavos). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
— DO OBJETO 

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

CLÁUSULA SEGUNDA 
— DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município d 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-0 
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detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

3.1. O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a 
partir da data de assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

4.1.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos e ou prestação de serviços, 
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos; 

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

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

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratação da CONTRATADA do presente Pregão será representada pela 
expedição deste instrumento, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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especificações resumidas da aquisição/prestação de serviços, quantitativ., preço 
unitário e total, fornecedor, local e prazo de disponibilidade. 

6.2. Convocação para assinatura da Ata Registro Preços: 
6.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto 

à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar a Ata Registro 
Preços; 

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
7.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
7.1.2. 

	

	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado. 

7.1.3. Presentes razões de interesse público. 
7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão Gerenciador. 

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

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

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

8.1. 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 da Ata Registro Preços. 

8.2. 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; 

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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CLÁUSULA NONA 
— DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
— DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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; 
Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 
Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Registro 
Preços o objeto da presente licitação; 
Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
encarregada de acompanhar a entrega/ prestação de serviço 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 
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. 
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. 
Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 
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. 

da 

Prefeitura. 
prestando 
na entrega 

Rua Francisco Ferreira Alves n9 364 - Centro - Conchal SP - CFP: 13835-00 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DAS PENALIDADES 

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

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

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor pactuado, 
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. 
12.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, 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 inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados. 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos. sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

12.4. 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. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1. A rescisão 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 DÉCIMA QUARTA 
- DA PUBLICAÇÃO 

14.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo desta Ata Registro Preços na imprensa oficial ou em Jornal de 
grande circulação no município. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
— DO ACOMPANHAMENTO 

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

04 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

DEMIR ANTONI • DE AZEVEDO 
Preg eiro 

I\ 
ANDERLEI MAGNUSSO 

Prefeito Municipal 

RI 
Paulo Roberto Guerra da Silva 

Sócio - Gerente 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 35/17 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO MARCA 
R$ 

UNITÁRIO 
R$ TOTAL 

05 16.560 unidade 
Fralda Geriátrica - Tamanho 

XG 
INCONTINENCE 1,02 16.891,20 

Valor global de R$ 16.891,20 (dezesseis mil e oitocentos e noventa e um reais e vinte centavos). 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE C 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Assinatura: 

Assinatur 

CONTRATAD 

Nome e cargo: Paulo Roberto Guerra da Silva — Sócio - Gerente. 
E-mail institucional: vendasárosiclercirurgica.com.br  

J 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 	Rosicler Cirurgica Ltda. EPP 

ATA: 	 n° 35/17. 
OBJETO: 	 Registro de preços para aquisição de fraldas para o Departamento 

de Saúde do Município de Conchal - SP. 
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), 12 de maio de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e c rgo: Luiz Vanderlei Magnusson — Prefeito Municipal 
E-mail inS itucional: prefeitoCa conchal.sp.zov.br  
E-mail peS oal: vandomagnusson'dhotmail.com  

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitaca~conchal.sp.gov.br  
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OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Do  

	T: 

da. Lei Esladu-a,  721,2W8 atFern:no a oresenle imagem dig,tak..eda ,e9+od,ÇãO rrel 

do ~anilo apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. DOO !é 

Cód. Autenticação: 19370912161508570000-1.;.Data: 09/12/2016 15:08:6.6,  
n  Selo Digital de Fiscaliza 	too Normal  

4‘ 	 Valor ro do Ato: R$ 3,7 

	

2,e 	Confira os dados do at em: https://selodidital.tjpia.ius.br  
Valberde Milande Gav~ 

datar 

COMÉRCIO DE MATERli 
MÉDICO-HOSPITALAR 

PROCURA 

acorde com os artigos 	a,  e 7,  ir+c.V 8°, d e52dalei edera18.935,1994 e M. 6Iro. XII 
Autênticá?ao WORM 

j 
OUTORGANTE: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA.-EPP INSCRITA NO CNPJ N°  57.365,116/0001-4Q 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°  587.072.430.116, COM SEDE À AVENIDA 12, N°  2606 , BAIR O 

JARDIM SÃO PAULO, CEP: 13503-019, NA CIDADE DE RIO CLARO, ESTADO DE SÃO PAULO, 

NESTE ATO REPRESENTADO PELO SÓCIO GERENTE O SR. PAULO ROBERTO GUERRA DA SILVA, 

CASADO, COMERCIANTE PORTADOR DO RG N° 6,451.336 — SSP/SP E DO CPF N°  717.391,818-

91, RESIDENTE E DOMICILIADO À AVENIDA 44-A N° 361 — VILA ALEMÃ NA CIDADE DE RIO 

CLARO ESTADO DE SÃO PAULO. 

OUTORGADO: SR. LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA, SOLTEIRO, REPRESENTANTE 

COMERCIAL PORTADOR DO RG N° 43.850.209-7 SSP/SP E DO CPF N°  363.022.908-56, 

RESIDENTE E DOMICILIADO À AVENIDA 44-A, N° 361 — VILA ALEMÃ, CEP: 13506-610, NA 

CIDADE DE RIO CLARO, ESTADO DE SÃO PAULO. 

VALIDADE: 12 (doze) MESES 

PODERES : A OUTORGANTE CONSTITUI E NOMEIA O OUTORGADO COMO BASTANTE 

PROCURADOR, COM PODERES PARA REPRESENTAR A OUTORGANTE, PRATICANDO TODOS OS 

ATOS NECESSÁRIOS, E PODENDO DESPACHAR E RECEBER CORRESPÔNDENCIAS, COM OU SEM 

VALORES, VALES POSTAIS E ENCOMENDAS; ASSINAR E APRESENTAR PROPOSTAS, EM NOME 

DA OUTORGANTE EM LICITAÇÕES E CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS, PODENDO, PARA TANTO 

FAZER PETIÇÕES, RETIRAR, EXAMINAR E JUNTAR DOCUMENTOS; PODERES PARA 

FORMULAÇÃO DE LANCES VERBAIS EM PREGÕES, ASSINAR CONTRATOS, ATAS DA SESSÃO E 

DOS DXEMAIS ATOS PERTINENTES A LICITAÇÕES PÚBLICAS; REQUERER PROTESTOS DE TÍTULOS 

VENCIDOS E NÃO PAGOS, RECEBER QUALQUER IMPORTÂNCIA, SEMPRE EM NOME DA 

OUTORGANTE, ASSINANDOS OS RESPECTIVOS RECIBOS E DANDO QUITAÇÃO, REPRESENTAR A 

OUTORGANTE PERANTE QUAISQUER REPARTIÇÕES PÚBLICAS OU AUTARQUIAS FEDERAIS, 

ESTADUAIS 	MUNICIPAIS, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E 
FU •AÇÕES! 

RIO CLARO, 09 F6-  EMBRO DE 2.016 

x©54'0 
 

3 3 

ROSIC 	tIR'ÚRGICA LTDA.-EPP 

PAUL OBERTO GUERRA DA SILVA 
SÓCIO GERENTE 

RG: 6,451.336 — SSP/SP 

CPF: 717.391.818-91 

ELIA0 CE NOTAS E DE PROTESTO DE 1.1 
E TITULOS DE RIO CLARO - SP AV. TREE 

'336-CENTRO FONE:(19)3534-W6 
HERIKA DESTRI CUNHA - TARELIA 

semphaviça COM VALOR, 
tirmas) de! 'AI;1.13 ROBERTO 	RRA 
SILVA(65454). • 
RIO CLARO - 

	

Em Test 	
09 d-  ''embril de 2 

dz verdade 

	

ALL 	STINA ALMEIDA 
Vd..or lítari . R$ 8,2d. 	Total: R$ 
Udise Seauransa:44749505049495449W 
:355 Valido 4o ente com c salc de aut 
idzde 

ROSICLER CIRÚRGICA LTDA. - EPP 

CNPJ N° 57.365.116/0001-41 - ,Inscr. Est, n° 587.072.430.116 

Av. 12 N" 2506 Jd. São Paulo - CEP 13503-019 - RIO CLARO - SP 

Fone/Fax: (19) 3534-5162 e 3524-853 
E mais: vendas@rosiclercirurgica.com.i 

licitaçaorosiclercirurgica.com  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 34/17 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos 12 dias do mês de maio de 2017, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Dr. ADEMIR ANTONIO DE AZEVEDO, de acordo com o Decreto 

n° 3.930 de 02 de janeiro de 2017, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de 

outro a empresa JARDIM COSMÉTICOS LTDA. ME, situada na Rua José Bonifácio n° 610, 

Bairro Centro, na cidade de Barão de Cotegipe, Estado de RS, CEP. 99.740-000, e-mail: 

iardimcosmeticoshotmail.com,  Fone: (54) 3523-2234 inscrita no CNPJ 

n° 23.720.752.0001-22 e Inscrição Estadual n° 170/0009599, representada pela 

Sra. Denise Cima Szymanski, portadora do CPF n° 969.379.980-15 e 

RG n° 10.768.884-19, denominada CONTRATADA, do tipo "MENOR PREÇO" nos termos 

da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei federal n° 8.666/93 atualizada e demais 

normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada, cujo, o 

resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito Municipal de Conchal SP 

o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, RESOLVE registrar os preços para eventual 

aquisição de fraldas para o departamento de saúde do Município de Conchal - SP, 

nas quantidades, termos e condições descritas no ANEXO VII - Termo de Referência do 

mencionado edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos 

pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima numerado, qual 

seja: R$ 75.988,90 (setenta e cinco mil e novecentos e oitenta e oito reais). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

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

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao concha .s 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
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detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a ampl 
defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

3.1. O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a 
partir da data de assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

4.1.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos e ou prestação de serviços, 
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos; 

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

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

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratação da CONTRATADA do presente Pregão será representada pela 
expedição deste instrumento, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, 

s. 
-000 

ov.br 
Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal S 
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especificações resumidas da aquisição/prestação de serviços, quantitativo, preço 
unitário e total, fornecedor, local e prazo de disponibilidade. 

6.2. Convocação para assinatura da Ata Registro Preços: 
6.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto 

à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar a Ata Registro 
Preços; 

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
7.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
7.1.2. 

	

	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado. 

7.1.3. Presentes razões de interesse público. 
7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

8.1. 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 da Ata Registro Preços. 

8.2. 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; 

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP, 13835 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao onchal 
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CLÁUSULA NONA 
— DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
— DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

11.1. 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 da Ata Registro 
Preços o objeto da presente licitação; 

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

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

11.2 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. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - C P: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao conchal .s ov.br  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DAS PENALIDADES 

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

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

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor pactuado, 
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. 
12.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, 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. 

12.4. 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. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1. A rescisão 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 DÉCIMA QUARTA 
- DA PUBLICAÇÃO 

14.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo desta Ata Registro Preços na imprensa oficial ou em Jornal de 
grande circulação no município. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

15.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Prefeito Municipal 

O OÓS 39 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

\ 

JARDIM COSMETICOS LTDA. ME 
Denise Cima Szymanski 

AdMinistradora 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 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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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CO CHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2458/17 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 34/17 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO MARCA R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
01 6.210 unidade Fralda Geriátrica - Tamanho P VENEZA 0,73 4.533,30 
02 24.080 unidade Fralda Geriátrica - Tamanho M VENEZA 0,80 19.264,00 
03 55.890 unidade Fralda Geriátrica - Tamanho G VENEZA 0,80 44.712,00 
04 5.520 unidade Fralda Geriátrica - Tamanho GG VENEZA 0,88 4.857,60 

07 3.450 unidade Fralda Infantil - Tamanho G 
JARD IM 
BABY 

0,36 
1.242,00 

08 3.450 unidade Fralda Infantil - Tamanho XG 
JARDIM 
BABY 

0,40 
1.380,00 

Valor global de R$ 75.988,90 (setenta e cinco mil e novecentos e oitenta e oito reais). 

Rua Francisco Ferreira Alves ng 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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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CO 'CH 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Assinatura: 

Rua Francisco Ferreira Alves n'2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 	Jardim Cosméticos Ltda. ME 
ATA: 	 n° 34/17. 
OBJETO: 	 Registro de preços para aquisição de fraldas para o Departamento 

de Saúde do Município de Conchal - SP. 
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 eletrõnica aos interessados 

Conchal (SP), 12 de maio de 2017. 

CONTRATANTE  

Nome e cargo: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal. 
E-mail institucional: prefeito(dconchal.sp.gov.br   
E-mail pes4Oal: vandomagnusson(d)hotmail.com   

Assinatu 

CONTRATADA 
Nome e cargo: Denise Cima Szymanski - Administradora. 
E-mail institucional: jardimcosmeticosghotmail.com   


