
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

000050 

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.323/17 

DATA DA SESSÃO: 15/05/17 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 15/05/17 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 15/05/17 das 09:30 ás 10:00 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 15/05/17 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 GLOBAL", o qual será processado e julgado 
de conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 10.520 de 17/07/02 
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93 atualizada e Lei Complementar 
n° 123/06. 

1.2. Os representantes legais das empresas licitantes, deverão protocolar seu 
credenciamento (ANEXO I), 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 15/05/2017 a partir das 10:00 horas. 

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

2. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
2.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E INTERPRETAÇÃO DE 
TOMOGRAFIA, para suprir/atender a necessidade do município. As especificações 
mínimas detalhadas do objeto deste edital constam no Termo de Referência, 
ANEXO VII qual faz parte integrante deste edital. 

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

ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 
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4. 	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo de atividade 

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

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

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

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

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

	

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

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

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

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

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

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

	

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

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

a) Credenciamento, (ANEXO I) e ou Procuração publica ou particular com firma 
reconhecida em cartório competente, comprovando os poderes para formular lances 
verbais de preços, conforme item 5.3.; 

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

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

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

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

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

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

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

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

identificações externas: 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.323/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 16/05/17 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.323/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 16/05/17 

7.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
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cartório competente, ou por servidor da Administração Pública, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 

7.3. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo 
os documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa) 

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

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

7.6. O CNPJ e Inscrição Estadual a ser indicado nos documentos da proposta de preço e 
'-' 

	

da habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente 
faturará e fornecerá o objeto da presente licitação. 

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

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

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

II 	Apresentar a DESCRIÇÃO/MARCA e MODELO do item/objeto ofertado, bem como 
preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do 
objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
garantias e quaisquer outros 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. 
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9.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART.30 DA LEI N°  
8.666/93):  

9.4.1. Cópia autenticada de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a 
aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. 

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

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

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

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

9.5.6. Apresentar mapa de localização da sede da CONTRATADA dentro do um raio não 
superior a 40 Km com a CONTRATANTE conforme item 7.1. do termo de referência. 

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

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

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

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

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

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

10.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 
Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 
admitidas novas licitantes ao certame. 

10.3. Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro 
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto na alínea "a", do item 6.2.1. exame 
este iniciado antes da abertura da sessão. 

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

10.5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
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11. 	DO JULGAMENTO: 
11.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas 

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2.3.1. 	Para os respectivos itens, a redução mínima entre os lances deverá ser 
acima de R$ 100,00 (cem reais). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.2.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para 
a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste edital, serão inabilitadas. 
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12.2.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contados a partir da data de assinatura. 
15.2. Tratando-se de prestação de serviços o objeto poderá ser prorrogado por iguais 

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

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

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

17. DO PAGAMENTO: 
17.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuada pelo 

município em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou 
mensalmente para prestação de serviços, na forma de Boleto ou Ordem Bancária em 
conta corrente indicada pela contratada, mediante apresentação das respectivas 
Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo acompanhamento 
da Ata Registro de Preços. 
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17.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 

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

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

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

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

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

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

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor do presente 
certame; 

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

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

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

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

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

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

19. 	DAS PENALIDADES: 
19.1. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 

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

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

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor do pactuado; 
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III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 

IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
19.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
certame, comportar-se de modo 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-
se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal na Prefeitura do Município de Conchal, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
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21.6. O Prefeito Municipal, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou 
mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada. 

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

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

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

21.10. A cópia completa deste edital poderá ser retirada gratuitamente, no site 
http://wi.vw.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: licitacaogconchal.sp.gov.br. 

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

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

21.13. Fazem partes integrantes deste edital: 
ANEXO I 	Minuta credenciamento. 
ANEXO II 	Declaração de cumprimento e requisito de habilitação. 
ANEXO III 	Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
ANEXO IV 	Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital. 
ANEXO V 	Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho. 
ANEXO VI 	Declaração de fatos supervenientes. 
ANEXO VII Termo de referência. 
ANEXO VIII Modelo de proposta. 
ANEXO IX Minuta contrato. 
ANEXO ÚNICO - TERMO DE DOAÇÃO. 
21.14. OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, INFORMAÇÕES, 

ENCAMINHADOS POR E-MAIL, FAX, OU POR QUALQUER OUTRO PROCESSO 
ELETRÔNICO, NÃO SERÃO ACATADOS, DEVENDO OS MESMOS SEREM 
PROTOCOLADOS DIRETAMENTE JUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO 
FERREIRA ALVES N° 364, CENTRO - CONCHAL SP, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 
16:00 HORAS, EM DIAS DE EXPEDIENTE. 

Conchal, 28 de abril de 2017. 
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ANEXO I 

MINUTA CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.323/17 

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° 27/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.323/17 

	 , 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 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.323/17 

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

convocatório, que a empresa 	  (denominação da pessoa 

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

é (MICROEMPRESA) ou (EMPRESA DE PEQUENO PORTE), nos tei 	mos 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 integra, estando apta, portanto, a exercer o 

direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório deste Pregão 

Presencial, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.323/17 

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 Alv es n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao(@eonchal.sp.gov.br  
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.323/17 

	, inscrita no CNPJ n° 	  

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

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

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

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

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

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

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

Local e data, 	de 	 2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.323/17 

	 , 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) 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Dl' 2.323/17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

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

prestação de serviços de exames e interpretação de tomografia. 

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

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

2.2. O exame de tomografia computadorizada é um exame de imagens que é realizado por 
meio de raios X. 

2.3. Esses raios tem como principal intuito a captação de imagens em alta definição de 
estruturas do corpo, como é o caso de órgãos, ossos e outras partes específicas do 
corpo humano. 

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

2.5. O município realiza hoje diversas tomografia e os exames são de vital importância 
porque é por meio deles, e quase que exclusivamente por eles, que o profissional 
médico pode estabelecer diagnóstico e em outras palavras, para o desenvolvimento da 
saúde dentro do sistema público só é possível mediante a realização dos exames 
clínicos laboratoriais. 

2.6. A sede da CONTRATADA deverá estar dentro do raio máximo de 40 km a contar do 
CEMEC - Centro Médico de Conchal, sendo inviável a contratação devido ao município 
não tem ainda estrutura suficiente para atender a demanda excedente no transporte 
de pacientes, bem como a questão financeira. 

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

ITEM QUANT. SERVIÇOS 

01 70 Tomografia de Crânio 

02 30 Tomografia de Tórax 

03 30 Tomografia de Abdômen Inferior 

04 50 Tomografia de Abdômen Superior 

05 20 Tomografia Coluna Cervical 

06 30 Tomografia da Coluna Lombar 

07 30 Tomografia dos Seios da Face 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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08 i 	20 Tomografia do Ouvido 

09 10 Tomografia Órbita 

10 50 Tomografia M.M.I. 

11 50 Tomografia Membros Superiores 

12 80 Densitometria Óssea 

13 60 Tomografia Crânio com Sedação 

14 10 Tomografia Tornozelo 

15 20 Tomografia Abdômen Total 

16 30 Tomografia Lombo Sacro 

17 10 Tomografia do Pé 

3.2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
3.2.1.0s exames só poderão ser realizados com uma prévia autorização do Gestor de Saúde 

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

3.2.2.0s laudos dos exames deverão ser impressos em filme e assinados por profissional 
habilitado e encaminhado para Departamento de Saúde para Avaliação e Controle no 
prazo máximo de 24 horas. 

3.2.3.A CONTRATADA deverá disponibilizar um Médico e um Auxiliar para a realização de 
cada exame. 

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

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. Apresentar dentro do ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO o mapa de localização da sede 

da CONTRATADA dentro do um raio não superior a 40 Km com a CONTRATANTE 
conforme item 7.1. deste termo de referência. 

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

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. A prestação de serviços deverá ser de imediato a partir do recebimento da requisição. 

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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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: saudeú,conchal.sp.gov.br  e ou em outro local 
designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. Referente à natureza do objeto. 

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.323/17 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

NOME DA EMPRESA: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

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

ITEM QUANT. SERVIÇOS 

01 70 Tomografia de Crânio 

02 30 Tomografia de Tórax 

03 30 Tomografia de Abdômen Inferior 

04 50 Tomografia de Abdômen Superior 

05 20 Tomografia Coluna Cervical 

06 30 Tomografia da Coluna Lombar 

07 30 Tomografia dos Seios da Face 

08 20 Tomografia do Ouvido 

09 10 Tomografia Órbita 

10 50 Tomografia M.M.I. 

11 50 Tomografia Membros Superiores 

12 80 Densitometria Óssea 

13 60 Tomografia Crânio com Sedação 

14 10 Tomografia Tornozelo 

15 20 Tomografia Abdômen Total 

16 30 Tomografia Lombo Sacro 

17 10 Tomografia do Pé 

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

Praça de pagamento: Banco: 	 Agência: 	 Conta Corrente: 	  

município: 	  

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

Prazo de garantia do objeto: 	  

Nome do responsável pela assinatura do Contrato: 	  

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

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

	 , n° 	, Bairro 	 , Cidade 	 , Estado 	  

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

Rua Francisco Ferreira Alves n52 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 27/17 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.323/17 

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

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

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

a empresa 	  , situada na 	  n° 

Bairro 	  na cidade de 	 , Estado de 	, CEP. 	  

inscrita no CNPJ n° 	 e Inscrição Estadual n° 	  

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

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

resultado do certame, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", de acordo e conforme a Lei 

Federal n° 8.666/93 atualizada, que será regida pela Lei Federal n° 10.520/02, aplicando-se 

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

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes cláusulas e condições 

que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E 
INTERPRETAÇÃO DE TOMOGRAFIA de acordo com o edital do presente certame. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

II 

	

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

III 

	

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS PENALIDADES: 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SETIMA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

CLAUSULA OITAVA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DO FORO 

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

ADRIANA FRANCO DA SILVA 
	

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
DIRETORA JURÍDICA 

	
PREFEITO MUNICIPAL 

OAB n° 132.700 

EMPRESA CONTRATADA 
CIVPJ n° 

TESTEMUNHAS: 

1- 	 2 - 	  
RAPFIAEL MORENO PANINI 	 ALEX CORDEIRO 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO ÚNICO 

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

TERMO DE ADESÃO 

	  portador do CPF n° 	  

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

n° 	 no 	Bairro 

	 , na cidade de 	 , representante legal da 

empresa 	 , cadastrada no CNPJ/CPF sob o 

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

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

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

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

Cidade, / / . 

Assinatura do Aderente 

Telefone: 

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR, Prefeito Município de Conchal, Estado de São Paulo, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

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

PDS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves n'2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

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

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

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

DECRETA: 

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

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

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

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

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

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

Art. 6° - Os projetos beneficiados por esse Programa poderão ser 
divulgados nos sites do Município, bem como em jornais locais. 
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Art. 7° - A adesão poderá ser feita a qualquer tempo e revogada 

mediante simples solicitação escrita ao Presidente do Fundo Social de Solidariedade, com prazo de 

15 (quinze) dias de antecedência de sua retenção. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO/ ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 

n° 	/17. 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de exames e interpretação de tomografia. 
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, ate 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: prefeitogconchal.sp.gov.br  
E-mail pessoal: vandomagnusson(dhotmail.com   

Assinatura: 	  

CONTRATADA 
Nome e cargo: 	  
E-mail institucional: 

Assinatura: 	  

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.323/17 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EXAMES E INTERPRETAÇÃO DE TOMOGRAFIA. 

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. 

ASSINATURA 

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 n9- 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.hi• 

Local: 
	

de de 2017. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO 

I por decisão do Excelentissirro Senhor Prefeito Municipa), foi 
dado provimento ao recurso interposto pela Tratante "Unimed 
São Carlos Cooperativa oe Trabalho Medro", decidindo por ina-
bikar desclassificar a proposta da empresa 'São anosco As 
temas de Saúde Sociedade Empresaria Ltda.". Fica designado o 

JULGAMENTO DE RECURSO ',I. RETOMADA DA SESSÃO. 
A Prefeitura do Municiek de Descabia& torna pirblko oue, 

-

da 04 de maio de 2.017. às 0900 horas, no mesmo local para a 
retomada da sessão do Pregão Presencial n° .13/17. Descalvado, 
28 de abril de 2017.Antonio Carlos Rem:hino - Prefeito Municipal 

DIADEMA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA  

SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS - SSO 
ADITIVO le03/17, de 28/04/17 - Contrato n°007/16 de 

11/02/16- PC  0a377/15. 
OBJETO: Obras de Requalifiracau da Infraestruturà Urbana 

e Ambiental do Municipio de Diadema  -  LOTE 3. CONTRATADA'. 

ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇOES  'TOA.  Prorrogad0 o prazo do 
contrato em mais 02 (doa) meses. 

REAJUSTE • APOSTILA N°01.17, DE 2.9.104/17. Contrato 
rin3121 6, de 26/02/2016. Obj,taalbras de Requaliticação  de 

' infraestnnora Urbana e Arribienta/ do Municiai° de Diadema -
Lote  I. Reajustado os preços pelo :Mire IPC-FIPE., em 6,6472%, 
após um ano da data da proposta válido a partir de 01/DEZEM-
BRO/2016. Valor do Contrato acrescido em man RS930.173.52 
passando para RS41318.643.43. 

REAJUSTE • APOSTILA N°01117. DE 20/04/17. Contrato 
n°013/16. de 26/020016. ObjetdObras de Requalificação da 
Infraestndura Urbana e Ambiental do Munkipio de Diadema -
Lote 2. Reajustado os reços pelo índice IPC.FIPE, em 6,6472%, 
após um ano da data da proposta, válido a partir de OUDEZEM-
BRO/2016. Valse do Contrato acrescido em mais RS987.789.43 
passando para RSS1.972.261,30. 

DIRCE REIS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS 

Comunicado de Homologação e Arqurkarão-0 Eudides 
Scriboni Benini. Precis: Municipal de Din. Reis (SP), toma 
pública que o Pregão Presencial e' 990017 - Processo n° 
18/2017 foi Homologado e Adjudicado pata as seguintes empre- 
sas: Rara & SancSes 	- Me, CNP: N° 09.234.098/G001-16. 
Rua da Imprensa o' / /8 • Sala LIS - P 	Celestena cidade afaUC 
de São José do Rio Preto-SR, o item 10; Dego Rabelo Medina-
Me 

dos interessa 	no site: wwwcristaiscaulista.sp.gavbr Maiores 

e coma Decreto Municipal 	. ore 

. 	Edital completo encorava-se a deposição DESCALVADO 

EDITAI. DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS' 	&sento aos programas do Setor Social-Dota, 20/04/2017-Ygén- 044/7017 	
da: 31/120017-Modalidade: Pregão Presencial n° 09/2017-Pro- 

PROCES50 ADMINISTRATP/0 n.° 1.798/17 ' 	 cesso: n' 18/2017-15oponentm 09- 
(181E70: "Registro de preços visando a contratação de 	Eirdides Scnbani Benini - Podem, Mankipal 

serviços de arbitragem. de acordo com espedficzOes constantes 
no Anexo I do edital'. 	 DOURADO  

Abertura: 1S/05/2017 - Sessão Publica: 15/05/2017 
1500h 

O Edital estará a disposição para retirada pelo :te iveriv 
auzetrospeoubc a partir da data de tnaia ababoa indicada. 

Cruzeiro 28 de abri de 2017. 
neles Gabriel Fonseca - Prefeito Municipal 
EDITAL DE aREGÃO PRESENCIAL i.:SG. DE PREÇOS) ri.  

0450017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.° 1.842/1017 
OBJETO: "Registro de preços visando à aquisição de 

~binários e acessórios para a Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Sustentarei e Turismo, de acordo suor ~ificações 
constantes no Anexo I do edital'. 

Abertura. 16/15/2017 - Sessão Pública: 16/050P17 

O Edital estará à disposição para efireda pelo sele vsw 
crtizeircupgoebt a partir da data de inicio abaixo indicada. 

Cnssciro. 28 de abra de 1017. 
inales GaNiel Formem - Prefeito Municipal 

municipal de Thrce Reis-Contratada: Em Foco Cursos e Serei-

Cespede Trernarnentos Ltda. • Me - contrato n.  33/2017 - RS 
O Edital estará à disposicão para retirada pelo sue anos. 6.938.40-Hara & Sanches Ltda Me - contrato 340017 - RI 

atizeitosogov.bc a partir da data de inicie abaixo inif cada 	6.480,00-Diego Rabelo Medina - Me- contrato e` 35/2017 • RS 

Tales Gabriel Fonseca - Prefeito Municipal 	 recursos humanos na reafização ;:e diversas atividades emater:- 

Cruzeiro. 28 de abri de 2017. 	
14.406.00-Objeto, Contratação de empresa especializada em 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (RE. DE PREÇOS) rii° 
042/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.° 937/17 
OBJETO, "(arrumação de empresa especializada pia cole-

ta e transporte de residam soldos domesticas e comerciais, até 
o local de destioação final. gerados ro municiais de alilairO, 
de acordo com especificações constantes no Anixo Ido ednar. 

Abertura: 22/0S/2017 -Sessão Púbil.c... 22/05/2017 - 

	

09:000. 	 - , CNPJ 4t' 11.357.659/0001-16, Rua Valia,. de Morais. 
n° 4024 - Cobaio 11 Arapuã, na cidade de lates-$P., os itens 

cotreriospgovlic a pedir da data de inicio abaixo infficada.Dl 	 . 	e 13; m Foco Cleros e Serviços Ltda-Me, CNPJ 
n113303656)001-09. Rua 02, N.  1590 - Sala 1 - Jardm Cruzeiro 28 de abri de 2017. 
Europa. na cidade de Jales/SP. os item 04. 11 e 14, e Campos lhales Gabriel Fonseca - Prefeito Municipal 
Cespede Treinamentos Ltda. -Me.,CNIN 14.122.365/0001-01, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) n° 	

Pessoa, 043/2017 	 Ra Albucmorque 

	

PSI 	 na cidade de São José do Riu Preto/SP. o hem 12•Dirce Reis/SP, 

ços Ltda. - Me - comat. e° 32.2017 - 05 15.030 60-Campos RbsInIra". 15'092017 	Públl''.• 151°512017  - 
Oh. 

e 

	

de acordo com especificações constantes na Anexo I do edital". 	 Irra 

°CESSO ADMINISTRATNO n. 2.319/17 
12 de abril de 2017 

	

OBJETO: "Registro de preços amando à aquisição de pneus. 	Extrato de Contratos Firmados-Contratante    Pr lei 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO  

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE DOTAÇÃO 
OBJETO: "Centrataçáo do °HOW "LENDAS' dos Artip 

Ias Maioria% & Marciano paia realização de show no dia 
11/050017. 

INEXIGIBLIDADE 03/2017 
PROCESSO 28/.:011 

j 	CONTRATADA: MiLIONARIO & MARCIANO PRODUOES 
ARTISTICAS BREU. 

"ALOR. RS 83.041.00 (oitenta mil reais). 
02.12 - DEPAPTA7.r:+70 DE CULTURA E TURISMO 

. 01- SETOR DE NITURA 
211 - 3.3.90.39 13392.0018.2.030 - Outros Serviços de 

Terceiros- Pess. lundira 
Fardamento 	Arc 25 -III, da uri 9E6683. 
Dourado, 28 de Abede 2017. 
1012 AND:5110 ROGANTE JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 

a presente sessão. e salientou ainda que as empresas terão o 
prazo de 05 (cinco) dias Úteis a <calar do conhecimento desta 
para recorrer da decisão desta Comissão de Licitação conforme I  

dispõe o artigo 109, I, "a" da Lei Federal n° 8.666/93 - Lei de 
Licitações, marcando desde sã a próxima sessão no caso de 
não Interposição de recurso para o da 09 de maio de 2017. às  

Cananal. 28 de abri de 2017. 	 1  
0830 horas. 

, 
Alex Cordeiro - Presidente da Comissão de Licitação 	I 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Município de Conchal toma púdico aos 

interessados
cesso 1378/17 - Objeto: Registro de Preços para a aquisição 

que esta aberto o Pregão Presencial 26/17. Pro- 

de produtos guandos para tratamento 	agua  
as Estações de Tratamento de Água 'EIA" - Encerramento dia 1 
12/05/17 às 0930 e abertura às 1000 horas - O edital com- 
pleto poderá ser adquirido no sito 	 breouwww.conchalsp.gost 	I 

pelo e-mail,  licitamo0conchalsp.gov  br - Maiores informações 

poderão ser ob " 	 F. Alves 364. Centro Con- 

chal SP. nos dias úteis das 0800 às 16. 	atreves do 

efone (19) 3866-8600. 
Conchal, 28 de abra de 2017 
Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municipio de Conchal torna publko aos 

interessados que esta aberto o Pregão Presencial 27/17, Pico-  

cesso 2323/17 - Objeto Contratarão de empresa especializada 
para prestação de sennoos de exames e interpretação de torno-
grafia - Encerramento dia 15/05/17 às 09:30 e abertura às 10:00 
horas - O edital completo poderá ser adquanto no sio wwer. 
conchalsp.goubr e ou pelo e-mai: licitacadOconchalsp.gerr.br  
- Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Francisco F. 
Alves 364, Centro. Conchal SR nos dias úteis das 0800 às 16.0C 
horas ou atracas do telefone 119) 7866-8600. 

Conchal, 28 de abri de 201r. 
Aderna Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
TOMADA DE PREÇOS 
A Prefeitura do Munkipio de Conchal toma público 

inter'' - •- •ue esta aberto a Tomada de P 	, Pro- 

cesso 1415/17 - •'.j 	 se merca especialtrada 
fornecimento de material e mão de obra para a construção da 
estação elevatória de esgoto doméstico e linha de recalque no 
Distrito Imita-iria! Benedito Delfino Silva - Encerramento dia 
23/05/17 ás 09.30 e abertura as 10:00 horas - 0 edital com-
pleto poderá ser adquindo no oro wvinv.conehatspi.govbr e ou 
pelo e-mail.  licitacaoreconchalsagoabr - Maiores infomações 
poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Abres 364, Centro, Con-
chal SP nas dias ditem das 08:00 as 16:00 horas ou através do 
telefone (19) 3366-8600. 

Conchal. 28 de abri de 2017. 
Luiz Vanderki Magniesson - Prefeito Municipal 

CONCHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS  

- Extrato Atas de Registro de Preços Pregão Presencial 
nR1712017. 

Objeto: Registro de preços rasando aquisições futuras de 
hortifrutigranjeiros e Ribas destinados a merenda escol. -
Au de Registro N°16/2017, Assinatura: 06/0407 - Vpdiala: 
06J04/18, Fornecedor Cernia Bakrine Erten Me - Itens: 05 e 06 
RS0.93:07e08 RSI,60;13 e 14 RS3.60,15 e 16 RS1.39:17 e 18 
RS7,45. i9 e 20 85I,09: 21 e 22 R.S1.19; 23 e 24 8316,90: 75 e 
26 R54,90; 27 e 28 RS1,29; 29 e 30 RS5,90; 33 e 34 R52,2R 37 

• Extrato Ata de Registro de Preço Pregão Presencial 
n°08/2017. Objeto: Registro de preços visando aquisições Mu-
ras de grama esmeralda para canteiros de praças e avenidas do 
Município. - Ata de Registro N180017, Assinatura. 10/04/17 
- Vigendai. 10/04/18- Fornecedor. Gramas Xavier Ltda EPP, 
COPA 07.341.370/0001-31. preço por mc RS3.67. valor global 
RS73.400.00. Odirlé Reis - Prefeito Munkasal 

Avia de Licitação Pregão Pmsencial ri.12001/ Acha-se 
aberto junto e Prefeitura. licitação modalidade Pregão Presen-
dal, ~ando o registro de preços para aquisições futuras de 
materiais de pintura para uso em pequenas reformas. O texto 
integral do edital se enconca disponível pana vistas ou extração 
de cópia (sem nisto) no cite °Erdal da Prefeitura veivaconchas 
spgoebr ou solicitar pelo e-mai pmckitacao0conchasspgac 
bc Os documentos de oedenciamento e os envelopes 11°01-
-proposta comercial e n°02-documentos de habilitação deverão 
ser entregues no Setor de Licitações da Prefeitura, localizado à 
Rua Minas Gerais, 0'707, Centro. Conchas/SP. às 09h0Omin do 
dia 16 de Maio de 2017. Informações: (14) 3845-8011/8014. 
°datei Reis - Prefeito Municipal 

CRAVINHOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
JOSÉ CARLOS CARRASCOSA DOS SANTOS, Prefeito Muni-

cipal de (avinho!, no uso de suas atribuições legais. tendo 
em vista a Adjudicação proferida pela Senhora Pregoeira nos 
autos do processo natatório realizado na modalidade Pregão 
Presencial sob s.° 013/2017, HOMOLOGA da seguinte forma: 
licitante - R0D01ANCE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS MEU. 
no alarde RS 26.900.00 (Vinte e Seis Mil e NOV4540105 Reais); e 
o objeto do referido Pregão no valor total de RS 26.900.00/Vinte 
e Seis Mi e Novecentos Reais). Fica o botaste devidamente 
convocado para assinar  O  respectivo ~ato, °Nevado o prazo 
estabelecido no instrumento convocatório. 

Pubrique-se na forma da Inc 
°avinha, 28 de abra de 2017. 
JOSE CARLOS CARRASCOSA DOS SANTOS - PREFEITO 

MUNICIPAL DE CRAVINHOS 
AVISO DE UCITAÇÃO 
Pregão Presencial n.` 0220017 
081E70, AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS. SUINÁS. DE 

FRANGO, EMBUTIDAS E AÇÚCAR CRISTAL a serem radiados 
na Merenda Escolar, especificações contidas no anexo 1- Temo 
de Referencia d.a Edita/ O edital entona-se à disposição no 
Portal www.cravinhossp.gov.bc Endereço. Rua Timeentes, n° • 
253. Entrega e abertura das propostas:Dia:11/05/2017 às 0900 
homsCravinnos 28 de abril de 2017.(a) Jose Cados Cartaxosa 
dos Santos - Prefeito Municipal.  

AVISO DE UCITAÇÃO 
Pregão Presencial ri° 023/2017 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDI-

CAMENTOS especifkações contidas no anexo 1 - Termo de 

RIAIS DE ENFERMAGEM, especificações condas no ano 
Termo de Referência do Edital. O edital encontra-se a msposição 
no Portal www.cravinnossp.gov.br. Entrega e abertura das pro-

postas:Dia:23105/2017  as 09:00 horas Carinhos, 28 de abril de 
2017.(a) 105E CARLOS CARRASCOSA DOS SANTOS - PREFEITO 
MUNICIPAL DE CRAVINHOS 

CRISTAIS PAULISTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAUUSTA  

Aviso de Licitação 
Pregão Presencial n' 00110017 
Processo n' 7021/2017 

Para prestação de serviços de TransportePat""n"'"i° 
de empresa Objeto:- Pregão Presencial 

Pio de Odiais Paulista-SR do tipo 	
de

j_ Ar''' do M°°''  

rodado, conforme Edital e Tenro der'Refer""  ioda° por '4"e" 

pública de lances dia...15.de:Marto  .T,  "denr, tornad::::::": 

(‘ Município 4a Uaaai4 Paulista-SP trona M  I 'adi'''.  
seu setor de Irnrtaçõe; o 

Data para entrega dos 

tro rodado 	jetivando a escolha da proposta mas q"a"'  Pregão 	rojai n°0021/2017, tipo "menor 	n por 
osa 

Para a contra dio  • nodsedeornmpresaunkipapioradrorretipsta?no.ofdesservip,"nros,:vde 

quilómetro rodad.. conforme Edital e Terr.o de Referenciar. 
Transporte de 

orixelmentn de 	fomndade com a ..ei Federal 6666/93 e 

oras alterações. 	Federal 10.520/02. com  o Decreto Federal 

3.555 de U8/0812 
de janeiro de 2 

informações 	Setor de Licitações sito na Av. António Prado, o° 

2710, 	16) 3133-9300. KATIUSCIA SIE PAULA LEONARDO 

MEN 	Prefeita Municipal. 

CRUZALIA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZAUA  

TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 04712016 
Processo n' 503/2016 - Pregão Presencial n' 014/2016. 

Objeto: Registrode preços destinado a -ontr maio de empresa 
para prestação de serviços de exames de ultrassonografia para 
o departamento do fundo municipal de saúde no municiou, de 
Cruzara - SP. Contratante: Prefeitura Municipal de Criudia. 
Contratada: CLINICA DE RADIOLOGIA HAWAI) & 411ENAYFIS 
LIDA ME. CNP/ n' 11.491.720/0001-13. Prorrogado para 12 
meses. Data da assinatura, 18/040017 José Roberto Cinno-
Prefeito MunicipaL 

COMUNICADO: LICITAÇÃO ABERTA 
Modalidade Pregão Presencial n'. 018/2017. Objeto: Regis-

tro de preços paia aquisição de medicamentos para o departa-
mento de saúde do municipio de Cruz0e-SP. Tapo de licitação' 
menor preço. Data de realização: 16/05/2017 - as 0030 horas. 

Edil disponivel vmacnizaliasptrovár MI reter no setor de 
licitações Mais informações na Prete.L.a MunkPal de Cruza 
Ra, na Avenida Luiz Zandonadi. ri. 120 ou atreves de telefone 
1181 3376-1112 I 3376-1295...é Roberto Gritos - Prefeito 
Municipal 

COMUNICADO: LICITAÇÃO ABERTA 
Modalidade. Pregão Presencial 019/20,7. Crbfat. WS. 

os de preços para aquisição de máquinas e ..queparnomm 
agrido. par, o departamento de agrkultuta abastecanento 

sábado, 79 de abree 0110 1 O 
1  

Dumont Estado de Sãs Paulo, no uso de suas atriaurçoes legai 
e tendo em vista o resultado do Pregão Presenciai n°.005/2017. 
que tem por objeto a contratação de empresa para prestação 
de serviços de arrecadação de pedágio e fiscalização,  tendo 

como °Nemo garantir a operedonalização e o funcionamento 
do Pedágio Municipal de Dirmont/SP. conforme especificações 
contidas no Termo de Referencia (Projeto Basica - Anexo II. que 
Integra o edital ri-guiador do certame, toma priblko a HOMO-
LOGAÇÃO do procedimento natatório em epígrafe á empresa 
M ft DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE PADÁCi0 E CONSTRUTORA 

EIREU - EPP. 
Durnont-SP, aos 28 de aled de 2017. 
ALAN FRANCISCO FERRACINI - Prefeito Municipal 

ELIAS FAUSTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUAS FAUSTO 

APOSTILAMENTO N.003/2017 - CONTRATO N°001/2014 - 
CONCORRENCIA PUBLICAM 036/2015 - CONIRATANTE,  Prefri-

tura Municipal de Oras Fausto - CONTRATADA:CONSTRUTORA 
SOUZA ARAUJO LIDA- PRAZO: 02 (dois) Meses - BASE 
LEGALCIausula Quinta do Contratocumulado com ArL57 inato 

da Lei n°8.666/1993. Elas Fausto 10 de Abig de 7017. Mauri-

cio Baroni Bernarainetti - Prefeito Municipal. 
Extrato de Concerto 
Contrato n' 041/2017 - De 28.04.2017- Convite e. 

013/2017 - Processo o° 033,2017 - Contratante,  Prefeitura 

Municipal de Rias Fausto-SP - Contratada:ML Ta Silveira-

-ME- OBJETO: 
-Contratação cie Empresa para fornecimento de 

materiais descartaveispara uso de d.rsos setores da Prefeitura 
Mondani de Rias Fausto-SfSde acordo com as especificações 
do Anexo I-Termo de Referencia do EdnalValor. RS79.185.50 
(Setenta e Nove Mil,Cento e Oitenta e Crivo Reais e Cinquenta 
Centavos) - PRAZO: 12(Doze) Meses. Sias Fausto, 28 de Abril 
de 2017. Mauricio Baroni bemardinetti - Prefeito Municipal. 

TERMO MUJO N° 031/2017 - CONTRATO be 124/2014-
TOMADA DE PREÇOS 10006/14 - CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Eiras Fausto - CONTRATADA:AS NASCIMENTO 
AMBIENTAL SERVIÇOS URISANOS BREU EPP- PRAZO: 03(Très) 
Meses -BASE LEGAL: CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO 
,CUMULADO COM O ART.57,INCISO !I DA 10 N13.66601993.. 
Elas Fauslo.20 de Ahnl 2.017. Mauricio Baroni Bernardinetti -

Prefeito Municipal 

EMBU  

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU 

5° TERMO ADMVO AO CONTRATO Cl' 062/2013 - DATA 
07/040017 • CONTRATANTE. Prefeitura de Embu das Artes 
CONTRATADA: CRIAUMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIDA 
- CNPJ: 00636.37212001-09 - OBJETO: Resolvem prorrogar 
o prazo de vigência do referido contrato por mais 17 (doze) 
meses, a partir do dia 11/04.2017 - RECURSO. Federal e Próprio 
- MODALIDADE Pregão Presencial e,' 004/2012. 

CONTRATO N' 023/2017 - DATA: 11/04/2017 - CON-
TRATANTE: Prefeitura de Emito das Artes CONTRATADA  
TRANSARTES TURISMO E LOCADORA DE VOCULOS LIDA ME 
- CNP] re 68396.7530001-00 - OBJETO: outorga de penniSSãO 
emergencial de operação do sennço de transporte coletivo de 
passageiros - VIGENCIA 180 dias - MODALIDADE: Dispensa de 
Licitação n' 002/2017. 

O Prefeito Municipal da Estância Tangia de Ernbu das 
Attes TORNA PÚBLICO. que: RATIFICOU o processo de DISPENSA 
DE IICITACAO er 004/2017, contrafação do CEIAM - Centro 
de Estudos João Amonm para prestação de serviços de apoio 
técnico e institucional irisando promoção da saúde, prevenção 
de doenças e assistiociarreabifitação cm saúde, nos termos do 
Inciso IV do Artigo 24 da Lei Federal 8666/93 e suas alifantiêt. 
P.E.T.Embu das Artes, 29/04/2017. Prtfelto 

EMBU-GUACU 

CAMARA MUNICIPAL. DE EMBU-GUACU  

AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 
N° 001/2017 COMUNICAM°, que esti suspenso a Tornada de 
Preços n° 001/2017, o aviso completo encontra-se publicado 
no sito oficial da Cintara Municipal de EmberGuape murar 
cainamenixiguacu.sp.gov.hr.- Ernbri-Guaçu 28 de Abafi de 701? 
- Agido Bacelar da SIM - Presidente 

EMILIANOPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANÕPOLIS  

AVISO DE LKITAÇÃO D1FE8EMGADA - Exclusivamente 
para participação de microempresas e empresas de pequeno 
Poete o Municiai° de Erniliandpolis, faz saber que se encontra 
aberto o Pregão Presencial n° 06/2017.0 presente licitação e do 
ripo MENOR PREÇO GLOBAL e tem por objeto a contratação de 
empresa com fornecimento de materiais, mão de obra e maqui-
narics para partição de obras e serviços de RECAPEAMENTO 
ASFALTICO de diversa.> pontos da Rua José Plena do Municipio 
de Emilianopolis, conforme planilha orçamentária memorial 

projeto anexos ao 
, processa Que será regida pela Lei Federal n°. 10.520. de 17 de 

julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente no que couberem 
as disposições, da Lei Federal n..8.666, de 11 de junho de 1993. 
raro alterações posteriores e lei Complementa 123/06 e alte-
rações Edital completo e seus anexos estão disponiveis aos iate-
ressados por e-mail: jundiroCkenilianopolisspgosslar ou pelo 

I Telefone para contato: (00018) 3994 1190.A sessão de abertura 
i será no dia 12 de maio de 1017, com mico as 14:00 horas 

Emilla.5Pclis,  27 de abril de 2017. João Batista Amaral - Prefeito 

para participação de mitroempresas e empresas de pequeno 
AVISO DE LICITAÇÃO DIFERENCIADA • Exclusivamente 

, porte A Prefeitura do Municipio de Ernilianopolis . TORNA 
PUBLICO que acha-se aberta ro Setor de Licitação e contratos , 
licitação na modalidade PREGÁO eREsENCIAL COM REGISTRO 
DE PREÇO If 07/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM -
Objetivando a Aquisições fracionadas Hotrtrutigangeiro para 
merenda escolac conforme especificações contidas no Anexo I. 
que será regida pela lei Federal n'. 10.520, de 17 de julho de 
2002, aplicanda-se subsidariamente nó que couberem as dis-
posições da Lei Federal 8.666. de 21 de Junho de 1993. com  
afirmações posteriores. e Lei Complementar 173/06 e alterações 
O Ednal na intega poztztá ser obtido no Setor de Licitação da 
Prefeita° Municipal Rua Pe Concebo Knubler, 255 - Centro - 
Ertilianopolis -CEP 19350-000. de 2.a 6° feira no horário das 
8:30 as 1130 e das 1330 as 16:00 horaSjuddicoMemilierv5P0- 
lisspoombr. A sessão de abertura das propostas será realizada 
na Prefeitura Municipal no endereço acena, iniciando-se no da 
15 de maio de 1017, as 09,00 horas e será conduzida Negsera 
e 
Lesse PAi.ual 

Eram& de Anojo EmilianSpolis, em 27 de abr il de X" 

Urdi Me, CNPJ 09.494.37981001-08.1tens: 01 e 02 RS1.75;03 e sete, ee licitações 	informações 	,ners;una munippai ' 
14 RS1.47; 09 e 10 /150.99, II e 12 11.51.09; 31 e 32 R52.09: 35 de (madre. na 

 Avenida cai_ Zandonack e 120 ou amo. do 
e 36 RS4,39: 49 e 50 055,99; 51 e 52 801.40; 55 e 56 851.74, 

tekfore (13) 3376-1112 3376-1295. Jose Roberto (trino - valor global RS138.315 00. 
Prefeito Municipal 

CRUZEIRO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

e 38 RS2,90; 39 e 40 RS4,78; 41 e 42 RS4.90: 43 e 44 RS0.99; e  meie 	destinadas ao 	peopene, e médias 
45 e46 R34,78; 47 e 48 R52,90,53 a 54 R17,90:57 e 581/52.39. produtores rurais do municipo de Cr. Taba - 	Tipo de bci- 
"I" global  "84.42"1 	Registro 	7).2017. A""" ração: menor preço. Jata de realiza-às: 17/PS.2017 - as 930 
tu'aI  ""17 	""lal   "i" i*".31̀ " hora. Edital disporovel, vem..cena:4a sei.gov.ix ou retirar no 

O Edital estará à disposição para retirada pelo sie VIWW. 

128 - São Paulo, 127 (80) 	
Diário Oficial Poder Executivo -  Seção I 

- ME o Sr Mareio Roberto Foreira que uma certidão estava comi Referencia do Edital. O edital encontra-se 0 disposição no Portal ' 
	PROCESSO tr. 2.907/17 	 DUMONT 

o prazo de validade acorda ro CRC. onde a empresa deixou de 1 vnesuclavinhosso.gov.br
. Entrega e aben.-a das propostas:Dia. I, 	RATIFICAÇÃO 

apresentar a Certidão de Regularidade perante o FGTS. mesmo , 16/050017 às 09100 horas Cravinhos 28 de abnl de 2017.(al 
	Ratifico S Dispensa de licitação Para celebraeão de com 

que vencida, assim descompondo com o item 14.1.2 dr, edital 1 JOSE CARLOS CARRASCOSA 005 SANTOS- PREFEITO MOII1C.
- I trns., com ler damant,  ts artigo 24, inciso IV da Ler Federal PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT 

portanto foi considerada por esta Comissão de Lidtação Inala& , PAI DE CRAV1NHOS 	
8.660/33. com  as altera:E. introduzidas posteriormente. 

tada. Em vista da inabirtação da empresa 

AE 
Connuções Ltda. ! 	AVISO DE LICITAÇÃO 	

atitarizando a contratação ernergendal da empresa CARFILUB 	
COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO 

- EPP e da austncia de alguns dos representantes da Imitantes I 	Pregão Presencial n.° 0240017 	
toosuer, E TRANSPORTE LIDA para prestação 

de ,,,,,,ços de 	PREGÃO PRESENCIAL /4". 005/2017 

" ' 	• 	Pr ide te da Comissão dou par encenada 	
OBJETO: REGISTRO IR PREÇO PARA AQUISIÇÃO Dl MATE- coletz., transporte 

de residuos soldos e domésticos e comertrais 

geradas na frialliCaa.o ateu local de destinarão final. 	

PROCESSO ES. 0130017 
ALAN FRANCISCO FERRACINI. Prefeito Municipal de . 

Em. 28 de abri de 2017. 
Oleies Gabriel Fonseca • Prefeito Municipal 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 
A Diretoria de Compras e Licitações 
Ratifico o Ato Dedaratório de (Dispensa ou Inexigibilidade) 

de Licitação, de aco•do com o Art.26, da Lei 8.666/93 e altera-

ções posteriores 
A Diretoria de Comp. e Licitações para publicação. 
Contratado. Sr. Carlos Santos Branca 
Valor RS 19.800,00 (Dezenove mil oitocentos reais) 
Cruzeiro, 28 de abril de 2017. 
Males Gabriel Fonseca - Prefeito Municipal 

SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO 
Extrato de adjudicação e homologação Pregão Presencial 

n° 0040017 - Reentro de precos - Processo de compra 	i 

1030017 - Contratação de emprese especializada para forneci-
mento de produtos quirnkos para tratamento de agua. Sessão 
de Abertura: 25104/2017, às 14100 horas 

licitante vencedor do itern:04: Caldas Indústna QuIrnica 

Ltda. Epp.CNPR 01.752.683/0001-04,  com valor total de RS 

24.000,M. 
Gritante vencedor dos itens. 01:02:0506:0708:09:101  GR 

Ind Com. Transis Prol puirmos ltda..CNPY. 03.157.168/0001-

20. Som ceifa total de R5 378.300,00. 
Licitante vencedor do itorr03: Sueli Indirstia e Comer-

as ltda..CNIII,  60.858.131/0001-36. cem valor total de RS 

68.040.00. 
Cruzeiro. 28 de abril de 2017. Manoel Arnories Junior, 

Diretor Geral. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

DEPARTAMENTO DE 
R.FRANCISCO FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão: 	27/2017 

Processo: 	2017/7/2323 

Objeto: 	
Contrato de empresa prestadora do serviço de exames de tomografia, pois estas visam suprir a necessidade vital dos 
pacientes portadores de patologias pontuais que carecem exames para complementar o diagnóstico médico. 

PREÂMBULO 

No dia 15 de maio de 2017, às 10h0Omin, reuniram-se na sala de Licitações, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL sito na 
R.FRANCISCO FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP, os integrantes da Comissão de Licitação, Senhores(as) RAPHAEL MORENO 
PANINI (Pregoeiro), ALEX CORDEIRO (Equipe de apoio) e THIAGO DOS SANTOS MARIA (Equipe de apoio), designados conforme 

	n° 

3930, de 2 de janeiro de 2017 para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. 

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

CREDENCIAMENTO 

REPRESENTANTES 
	 EMPRESAS 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

JOAO PAULO VEITIEKA JUNIOR 
	 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

REGISTRO DO PREGÃO 

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a 
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no Edital, tendo classificado as propostas e selecionados entre os 
Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, 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 propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial. a partir do autor da 
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 

...Atem: 001.000 
Fase: Propostas 

J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 91.350,0000 	 0.00% Selecionada 

CLASSIFICAÇÃO 

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

EMRPESA 
VALOR 	CLASSIFICAÇÃO 

Item: 001.001 

J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 133,00 
Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.002 

J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 208,00 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência 

Item: 001.003 

J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 208,00 
Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.004 

J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 

Emitido em 15/05/2017 às 10:55:28 

R$ 208.00 
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DEPARTAMENTO DE LICITACÃO E CONTRATOS 
R.FRANCISCO FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão: 	27/2017 

Processo: 	2017/7/2323 

Objeto: 	Contrato de empresa prestadora do serviço de exames de tomografia, pois estas visam suprir a necessidade vital dos 
pacientes portadores de patologias pontuais que carecem exames para complementar o diagnóstico médico. 

PREÂMBULO 

No dia 15 de maio de 2017, às 10h0Omin, reuniram-se na sala de Licitações, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL sito na 
R.FRANCISCO FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP, os integrantes da Comissão de Licitação, Senhores(as) RAPHAEL MORENO 
PANINI (Pregoeiro), ALEX CORDEIRO (Equipe de apoio) e TI-TIAGO 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. 

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

CREDENCIAMENTO 

REPRESENTANTES 	 EMPRESAS 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

JOAO PAULO VEITIEKA JUNIOR 	 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

REGISTRO DO PREGÃO 

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a 
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no Edital, tendo classificado as propostas e selecionados entre os 
Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, 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 propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da 
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 

..,>tem: 001.000 
Fase: Propostas 

J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 RS 91.350.0000 	 0.00% Selecionada 

CLASSIFICAÇÃO 

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

EMRPESA 
	

VALOR 	CLASSIFICAÇÃO 

Item: 001.001 

	

J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 133,00 	1° Lugar 
Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.002 

	

J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 208.00 	1° Lugar 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.003 

	

J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 208,00 	1° Lugar 
Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.004 

	

J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 208,00 	1° Lugar 

Emitido em 15/05/2017 às 10:55:28 



00131 E:2 Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.005 
J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 133.00 	1° Lugar 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.006 
J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 133,00 	1° Lugar 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.007 
J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 133,00 	1° Lugar 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.008 
J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 133,00 	1° Lugar 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.009 
J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 133,00 	1° Lugar 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.010 
J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 133,00 	1° Lugar 
=---> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência 

Item: 001.011 
J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 133,00 	1° Lugar 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.012 
J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 88,00 	 1° Lugar 
----> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência 

Item: 001.013 
J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 133,00 	1° Lugar 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.014 
J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 133,00 	1° Lugar 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência 

Item: 001.015 
J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 418,00 
--=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência 

Item: 001.016 
J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 133,00 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

-item: 001.017 
J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 133,00 
=---> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

1° Lugar 

1° Lugar 

1° Lugar 

NEGOCIAÇÃO 

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

ITEM 	 EMPRESA 	 MENOR PREÇO 	VALOR NEGOCIADO SITUAÇÃO 

001.000 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	R$ 0,00 	 R$ 90.150,00 	Melhor Oferta 

ativei com 

HABILITAÇÃO 

Aberto o 2° Envelope dos Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos 
requisitos estabelecidos no edital. 

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregooeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e 
colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica. 

A vista da habilitação, foi declarado: 

RESULTADO 
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R$ 208,00 	 Vencedor 

Vencedor 

Vencedor 

R$ 208,00 

R$ 208,00 

onPi -2; 
001.001 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 	 R$ 133,00 	 Vencedor 

001.002 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 

001.003 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 

001.004 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 

001.010 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 

001.011 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 

001.012 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 

001.013 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 

001.014 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 

001.015 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 

001.016 J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 

11.017 J.P.INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. EPP 

R$ 133,00 	 Vencedor 

R$ 418,00 	 Vencedor 

R$ 133,00 	 Vencedor 

R$ 133.00 	 Vencedor 

EQUIiEDFr POIO REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) EIR PRE 

O PAULO VEITIEKA JUNIOR 

STITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. 

Emitido em 15/05/2017 às 10:55:29 

RAPHAE 

Pregoeiro 

ALEX ORDEIRO 

Equipe e apoio 

THIAG 

Equipe de apoi 
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R$ 133,00 	 Vencedor 

R$ 133,00 	 Vencedor 

R$ 88,00 	 Vencedor 

R$ 133,00 	 Vencedor 
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CONTRATO N° 42/17 
PREGÃO PRESENCIAL N° 27/17 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.323/17 

Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2017, nesta cidade de Conchal SP, compareceram de 

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

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

a empresa J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA. - EPP, situada na Rua Barão de Arari 

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

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

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

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

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

GLOBAL", de acordo e conforme a Lei Federal n' 8.666/93 atualizada, que será regida pela 

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

da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, e demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E 
INTERPRETAÇÃO DE TOMOGRAFIA de acordo com o edital do presente certame. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

2.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
Entregar e ou prestar o ser\ iço 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 reclamaçoes por parte dorecebedor/gestor do contrato o 
objeto da presente licitação: 

IV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrc;strim 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. 

Rua Francisco Ferreira Alves, n-' 	iientro - Conchal SP - CEP: 138 -000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conch..sp.gov.hr  
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2.2 	Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal ri° 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 mesuio, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer morientc se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

31. 	Fica ajustado o valor do presente instrumento em R$ 90.150,00 (noventa mil e 
cento e cinquenta reais). 

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

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

CLAUSULA QUINTA 
- DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO CONTRATUAL 

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

5.2. Tratando-se de prestação de serviços o objeto poderá ser prorrogado por iguais 
períodos e assim sucessivamente respeitando o prazo máximo de duração de 

Rua Francisco Ferreira Alves n9- 364 - Centra - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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60 (sessenta) meses, de acordo e conforme estabelecido pelo art. 57, II da Lei Federal 
n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS PENALIDADES: 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

CLAUSULA OITAVA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA NONA 
DA PUBLICAÇÃO 

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

Rua Francisco Ferreira Alvesi:2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-00 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gO&.  r 



ADRIANA FRANCO DA SILVA 
DIRETORA JURÍDICA 

OAB n° 132.700 
PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE IMITAÇÃO E CONTRATOS 

• 
000160 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DOS ANEXOS AO CONTRATO 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DO FORO 

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

P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LT . - EPP 
CNPJ n° 55.354.021/0001-05 

TESTEMUNHAS: 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centre - nnchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchal.sp.gov.br  
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.323/17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

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

prestação de serviços de exames e interpretação de tomogi afia. 

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

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

2.2. O exame de tomografia computadorizada é um exame de imagens que é realizado por 
meio de raios X. 

2.3. Esses raios tem como principal intuito a captação de imagens em alta definição de 
estruturas do corpo, como é c caso de órgãos, ossos e outras partes específicas do 
corpo humano. 

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

2.5. O município realiza hoje diversas tomografia e os exames são de vital importância 
porque é por meio deles, e quase que exclusivamente por eles, que o profissional 
médico pode estabelecer diagnóstico e em outras palavras, para o desenvolvimento da 
saúde dentro do sistema público só é possivel mediante a realização dos exames 
clínicos laboratoriais. 

2.6. A sede da CONTRATADA deverá estar dentro do raio máximo de 40 km a contar do 
CEMEC - Centro Médico de Conchal, sendo inviável a contratação devido ao município 
não tem ainda estrutura suficiente para atender a demanda excedente no transporte 
de pacientes, bem como a questão financeira. 

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

ITEM QUANT. SERVIÇOS R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

01 70 Tomografia de Crânio 133,00 9.310,00 

02 30 Tomografia de Tórax 208,00 6.240,00 

03 30 Tomografia de Abdômen 208,00 6.240,00 

04 50 Tomografia de Abdômen 208,00 10.400,00 

05 20 Tomografia Coluna Cervical -1- 	133,00 2.660,00 

06 30 Tomografia da Coluna 	 133,00 3.990,00 

07 30 Tomografia dos Seios da 	133,00 3.990,00 
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08 20 Tomografia do Ouvido 133,00 2.660,00 

09 10 Tomografia Órbita 133,00 1.330,00 

10 50 Tomografia M.ivi.I. 133,00 6.650,00 

11 50 Tomografia Membros 133,00 6.650,00 

12 80 Densitometria Óssea 88,00 7.040,00 

13 60 Tomografia Crânio com 	133,00 7.980,00 

14 10 Tomografia. Tornozelo 	 133,00 1.330,00 

15 20 Tomografia. Abdômen Total 418,00 8.360,00 

16 30 Tomografia Lombo Sacro 133,00 3.990,00 

17 10 Tomografia do Fé 133,00 1.330,00 

3.2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
3.2.1.0s exames só poderão ser realizados com uma prévia autorização do Gestor de Saúde 

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

3.2.2.0s laudos dos exames deverão ser impressos em filme e assinados por profissional 
habilitado e encaminhado para Departamento de Saúde para Avaliação e Controle no 
prazo máximo de 24 horas. 

3.2.3.A CONTRATADA deverá disponibilizar um Medico e um Auxiliar para a realização de 
cada exame. 

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

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. Apresentar dentro do ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO o mapa de localização da sede 

da CONTRATADA dentro do um raio não superior a 40 Km com a CONTRATANTE 
conforme item 7.1. deste termo de referência. 

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

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. A prestação de serviços deverá ser de imediato a partir do recebimento da requisição. 

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

15:00. 
6.2. As exames serão realizados conforme demanda diária durante a vigência contratual. 
6.3. Vigência contratual de 12 meses. 
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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(dconchal.sp.gov.br  e ou em 
outro local designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. Referente à natureza do objeto. 

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

Elementos relativas ao exercício de 20 1 7, a saber: 
9.1.1. n'3390399999/103010010.2.028/02.13.01. (946) (956) - Fonte: Tesouro 
9.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

10. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
10.1. Roberta Favero - Diretora do Departamento de Saúde 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
J.P. Instituto e., e Radiologia Ltda. - EPP 
n° 42/17. 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de exames e interpretação de tomografia. 
Adriana Franco da Silva. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Te 	mo 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, ate 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), 15 de maio de 2017. 

CONTRATANTE 

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

CONTRATADA 
Nome e cargo: Dr. João Paulo Veitieka Júnior - Proprietário. 
E-mail institucional: iradiologia.r.uol.com.br  

Assinatura: 
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