
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL C C Ci  
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 34/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.772/17 

REGISTRO DE PREÇOS 

DATA DA SESSÃO: 13/06/17 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 13/06/17 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 13/06/17 das 09:30 ás 10:00 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 13/06/17 a partir das 10:00 horas. 
LOCAL: Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves 
n° 364, Centro em Conchal SP (Sala de Licitações). 

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

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

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

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

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

CESTAS BÁSICAS PARA O DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, 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: 

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

b) Declaração de cumprimento do requisito de Habilitação (ANEXO II). 

c) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. Em hipótese alguma 
serão aceitos documentos diferentes dos citados acima para efeito de comprovação 
do enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte (ANEXO III). 

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

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

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

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

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

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

identificações externas: 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ENVELOPEI- "PROPOSTA DE PREÇOS" 

PREGÃO PRESENCIAL N° 34/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.772/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 13/06/17 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 34/ 17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.772/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 13/06/17 

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

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

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

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

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

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

deverá atender aos seguintes requisitos: 
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 20 deste edital. 

VII 	Conter o nome completo, número dos documentos pessoais neste caso do RG e CPF, 
nacionalidade, cargo/função, estado civil e endereço residencial completo do 
responsável pela assinatura da Ata registro de Preços. 

VIII Conter o nome e número do Banco, da Agência Bancária e da Conta Corrente para 
efeito de pagamento do objeto licitado e contratado. 
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8.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor 
unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 

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

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

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

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

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

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

8.9. O Programa Específico do Município poderá ser adquirido mediante solicitação via 
e-mail: licitacao0 conchal.sp.gov.br  e ou pelo site: vvww.conchal.sp.gov.br. 

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

(ART. 28 DA LEI N° 8.666/93) - (REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.440 DE 2011):  
9.1.1. Prova de inscrição no CNRI da empresa - Cartão CNPJ; 
9.1.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a 

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

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

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

9 .2 . DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
(ART. 31 DA LEI N° 8.666/93):  

9.2.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

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

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

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

9.3.4. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação 
e habilitação com a administração pública. (ANEXO VI). 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.1.1. A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas 
de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances 
verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e 
exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor. 
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11.1.2. Durante a etapa de lances só será permitido o uso de celulares para a consulta 
de preços sob autorização do Pregoeiro, pelo prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar 
ligações para consulta de preços, fora da sala da sessão, ou estiver ausente da 
sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e 
será excluído da etapa de lances para aquele item. 

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

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

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

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

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

11.2.3.1. 	Para os respectivos itens, a redução mínima entre os lances deverá ser 
acima de R$ 0,10 (dez centavos). 

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

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

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

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

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

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

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

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

1 1.2.1 5. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou que entregar os itens 
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previsto 
neste Pregão; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.2.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa 
ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, caso 
apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, 
para a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de negativa. 
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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 
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; 
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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. DO REGISTRO DE PREÇOS: 
14.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.3. O prazo estipulado no subitem 15.2. poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

15.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar a Ata registro de Preços no prazo e 
condições estabelecidas neste edital, examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos 
licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante 
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor Homologada a licitação, 
será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com 
características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro 
classificado e, se for o caso, com os demais classificados, obedecendo à ordem de classificação 
e os preços propostos. 
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15.5. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se 
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele 
previstas neste edital, o município de Conchal convocará os demais licitantes, na 
ordem de classificação. 

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

sua publicação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atualizada, são obrigações da empresa licitante: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 
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II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Registro 
Preços objeto da presente licitação; 

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

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

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

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

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

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

20. DO PAGAMENTO: 
20.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuada pelo 

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

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

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

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

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

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

vencedora do certame de planilha de custos e demais documentação que comprovem 
a necessidade do respectivo reajuste, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econõmico-financeiro da Ata Registro Preços, mediante prévia autorização da 
Administração Municipal. 
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22. 	DAS PENALIDADES: 
22.1. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 

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

22.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 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; 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

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

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves n9- 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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24.3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 

24.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste edital, nos 
termos do item 24.6. e a homologação do resultado desta licitação, não implicará em 
direito à contratação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

24.13. Fazem partes integrantes deste edital: 
ANEXO I 
	

Minuta credenciamento. 
ANEXO II 
	

Declaração de cumprimento e requisito de habilitação. 
ANEXO III Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
ANEXO IV Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital. 
ANEXO V 
	

Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho. 
ANEXO VI Declaração de fatos supervenientes. 
ANEXO VII Termo de referência. 
ANEXO VIII Modelo de proposta. 
ANEXO IX Minuta Ata Registro de Preço. 
ANEXO ÚNICO - TERMO DE DOAÇÃO. 
24.14. OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, INFORMAÇÕES, 

ENCAMINHADOS POR E-MAIL, FAX, OU POR QUALQUER OUTRO PROCESSO 
ELETRÔNICO, NÃO SERÃO ACATADOS, DEVENDO OS MESMOS SEREM 
PROTOCOLADOS DIRETAMENTE JUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO DA 

Rua Francisco Ferreira Alves nQ 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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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, 31 de maio de 2017. 

LIZ VA DERLEI MAGNU S 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

MINUTA CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 34/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.772/17 

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

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

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

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

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

certame, na sessão pública de processamento do Pregão. 

Local e data, 	de 	 2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

(Firma reconhecida) 

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

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 34/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.772/17 

	 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 no 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° 34/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.772/17 

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 PORTEI, nos termos do enquadramento 

previsto nos incisos do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

2006, cujos termos DECLARO conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o 

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

Presencial, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 34/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.772/17 

inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

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

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

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

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

cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

Local e data, 	de 	 2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 34/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.772/17 

	 , inscrita no CNPJ n° 	  

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

portador(a) do RG n° 	  e CPF n° 

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

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

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

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

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

Local e data, 	 2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 34/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.772/17 

	 , 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 n° 364 - Centro - Concha! SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 34/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.772/17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

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

Promoção e Assistência Social. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. Considerando que o Departamento está sempre disposto em atender a população 

conchalense da melhor maneira possível. 
2.2. E que para melhor atender o "Programa de Capacitação e Cidadania" conforme 

Lei n° 163/2009 e "Programa de Ação Emergencial as Famílias em Estado de 
Vulnerabilidade Social" se faz necessário a aquisição de cestas básicas, sendo um 
conjunto formado por produtos básico mais utilizado por uma família do município 
durante o mês. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 

ITEM 01 
PRODUTO Cesta básica 

QUANTIDADE Aproximadamente 20 (vinte) unidades mensais. 
TIPO Tipo "I" 

UNIDADE Composta por 12 produtos. 
PROGRAMA "Capacitação e Cidadania" 

DESCRIÇÃO 

ITEM QUANT. PRODUTO 

01 02 

ARROZ: 
AGULHINHA TIPO 1 - EMBALAGEM SACO PLÁSTICO ATÓXICO DE 
5KG: 	Beneficiado polido, 	longo fino, 	de 	1 a 	qualidade, 	sem 
necessidade de lavagem, grãos inteiros; com teor de umidade máxima 
de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; com validade 
mínima de 05 meses a contar da data de entrega. 

TÉCNICA da 

02 02 

FEIJÃO: 
CARIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA de 2KG: Tipo 1; safra 
nova; constituído de grãos inteiros e sãos; com teor de umidade 
máxima de 15%; isento de material terroso; sujidades e mistura de 
outras variedades e espécies; validade mínima de 5 meses a contar 

data da entrega. 

03 03 

ÓLEO DE SOJA REFINADO: 
Comestível, refinado, com adição de antioxidantes, sem cheiro, obtido 
de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; 
embalado em pet com 900m1. 

04 01 

AÇÚCAR CRISTAL: 
Saco plástico atóxico de 5kg, Obtido da cana de açúcar, com aspecto, 
cor e cheiro característicos; sem fermentação, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais; validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

05 01 
PÓ DE CAFÉ SUPERIOR: 
Embalagem á vácuo de 500gramas, 	Devendo ser produzido 
exclusivamente com grãos sãos e limpos, em pó, moído e torrado em 
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processo de torração homogénea na cor castanho claro a moderado 
escuro, sem amargor, sem impurezas, com validade mínima 6 meses 
a contar da data de entrega. Deve conter selo de qualidade ABIC e 
PQC, obtendo qualidade global de 6,51 pontos atestados por laudo. 
Apresentar as cópias do selo ABIC e do Selo de Controle PQC, 
juntamente com a ficha técnica e a amostra. 

06 01 

SAL: 
Saco plástico atóxico resistente de I kg, refinado, iodado; com mínimo 
de 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, com validade mínima de 
10 meses a contar da data de entrega; embalagem íntegra, sem furos 
ou rasgos. 

07 01 

MACARRÃO: 
Saco plástico atóxico de 500gr, tipo "PARAFUSO" sem ovos, massa 

alimentícia; seca para macarronada; vários formatos 	de boa 
qualidade, sêmola, vitaminado com farinha de trigo comum = 57,67%, 
farinha de trigo especial = 17,68, amido de milho = 1,53%, corante 
natural, tempo de cozimento 6 minutos; cor amarela; obtida pelo 
amassamento da farinha de trigo especial e demais substâncias 
permitidas; 	isenta de corantes 	artificiais, 	sujidades, parasitas, 
admitindo umidade máxima de 13%, com validade mínima de 6 
meses a contar da data de entrega. 

08 01 

MACARRÃO: 
Saco plástico atóxico de 500gr, tipo "ESPAGUETE" sem ovos, massa 

alimentícia; seca para macarronada; vários formatos 	de boa 
qualidade, sêmola, vitaminado com farinha de trigo comum = 57,67%, 
farinha de trigo especial = 17,68, amido de milho = 1,53%, corante 
natural, tempo de cozimento 6 minutos; cor amarela; obtida pelo 
amassamento da farinha de trigo especial e demais substâncias 
permitidas; 	isenta de 	corantes 	artificiais, 	sujidades, 	parasitas, 
admitindo umidade máxima de 13%, com validade mínima de 6 
meses a contar da data de entrega. 

09 01 

FARINHA DE MILHO: 
Embalagem saco plástico de I kg, amarela, grão de milho torrado e 
peneirado; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 
de 6 meses a contar da entrega. 

10 01 

FARINHA DE TRIGO: 
Embalagem saco plástico de I kg Obtida a partir de cereal limpo, 
desgerminado, com uma extração máxima de 20% e com teor máximo 
de cinzas de 0,385%; obtida do trigo moído, limpo, desgerminado; de 
cor branca; enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de sujidades, 
parasitas e larvas; livre de fermentação, mofo, materiais terrosos e 
umidade; validade mínima de 45 dias a contar da data de entrega. 
Deve ter rendimento excelente. 

11 01 

EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO: 
Embalagem em lata 350gr, massa/pasta, produto resultante da 
concentração da polpa por processo tecnológico; preparado com frutos 
maduros, selecionados e sem pele, sementes e corantes artificiais, 
isento de sujidades e fermentação; validade mínima de 12 meses a 
contar da entrega; latas sem amassado, bags bem fechadas, sem 
furos, de material resistente. 

12 01 

FUBÁ: 
Embalagem saco plástico atóxico de 1 kg, mimoso especial, grão de 
milho moído; de cor amarela; com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios; enriquecido com ferro e ácido fólico; com ausência de 
umidade, fermentação, ranço; isento de sujidades, parasitas, larvas; 
validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. 

ITEM  02 
PRODUTO  Cesta básica 

QUANTIDADE  Aproximadamente 70 (setenta) unidades mensais. 
TIPO Tipo "II"  

UNIDADE Composta por 07 produtos. 

PROGRAMA 
	  Social" 

"Programação de Ação Emergencial as Famílias em Estado de Vulnerabilidade 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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DESCRIÇÃO 
TÉCNICA 

ITEM QUART. PRODUTO 

01 02 

ARROZ: 
AGULHINHA TIPO 1 - EMBALAGEM SACO PLÁSTICO ATÓXICO DE 
5KG: 	Beneficiado 	polido, 	longo fino, 	de 	1a 	qualidade, 	sem 
necessidade de lavagem, grãos inteiros; com teor de umidade máxima 
de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; com validade 
mínima de 05 meses a contar da data de entrega. 

02 01 

FEIJÃO: 
CARIOCA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA de 2KG: Tipo 1; safra 
nova; constituído de grãos inteiros e sãos; com teor de umidade 
máxima de 15%; isento de material terroso; sujidades e mistura de 
outras variedades e espécies; validade mínima de 05 meses a contar 
da data da entrega. 

03 02 

ÓLEO DE SOJA REFINADO: 
Comestível, refinado, com adição de antioxidantes, sem cheiro, obtido 
de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; 
embalado em pet com 900m1. 

04 01 

AÇÚCAR CRISTAL: 
Saco plástico atóxico de 5kg, Obtido da cana de açúcar, com aspecto, 
cor e cheiro característicos; sem fermentação, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais; validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

05 01 

PÓ DE CAFÉ SUPERIOR: 
Embalagem á vácuo de 500gr, Devendo ser produzido exclusivamente 
com grãos sãos e limpos, em pó, moído e torrado em processo de 
torração homogênea na cor castanho claro a moderado escuro, sem 
amargor, sem impurezn.c, com validade mínima 6 meses a contar da 
data de entrega. Deve conter selo de qualidade ABIC e PQC, obtendo 
qualidade global de 6,51 pontos atestados por laudo. Apresentar as 
cópias do selo ABIC e do Selo de Controle PQC, juntamente com a 
ficha técnica e a amostra. 

06 02 

MACARRÃO: 
Saco plástico atóxico de 500gr, tipo "ESPAGUETE" sem ovos, massa 

alimentícia; seca para macarronada; vários formatos 	de boa 
qualidade, sêmola, vitaminado com farinha de trigo comum = 57,67%, 
farinha de trigo especial = 17,68, amido de milho = 1,53%, corante 
natural, tempo de cozimento 6 minutos; cor amarela; obtida pelo 
amassamento da farinha de trigo especial e demais substâncias 
permitidas; 	isenta 	de 	corantes 	artificiais, 	sujidades, 	parasitas, 
admitindo umidade máxima de 13%, com validade mínima de 6 
meses a contar da data de entrega. 

07 01 

FUBÁ: 
Embalagem saco plástico atóxico de I kg, mimoso especial, grão de 
milho moído; de cor amarela; com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios; enriquecido com ferro e ácido fálico; com ausência de 
umidade, fermentação, ranço; isento de sujidades, parasitas, larvas; 
validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. 

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

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

4.2. Os produtos alimentícios devem apresentar rotulagem conforme legislação: registro no 
órgão competente, data de fabricação e validade, critérios para armazenamento, 
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), dados do produtor, peso, orientações 
sobre armazenamento, de acordo com a legislação vigente, 
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4.3. As empresas vencedoras serão responsáveis por seus produtos até a data que expirar 
a validade dos mesmos, valendo para resolução de qualquer dúvida, o Código de 
Defesa do Consumidor. 

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

4.5. 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). 

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

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 05 (cinco) dias 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 

15:30. 
6.2. As entregas serão parceladas durante a vigência contratual. 
6.3. Vigência contratual de 12 meses. 

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

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

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

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

9. AMOSTRA: 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

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

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

Elementos relativos ao exercício de 2017, a saber: 
12.1.1. n° 33903200/082440007.2.121/02.03.01. (112) - Fonte: Tesouro 
12.1.2. n° 33903200/082440007.2.121/02.03.01. (1582) - Fonte: Tesouro 
12.3. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

13. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
13.1. Angela Maria V. da C. Caleffi - Diretora do Departamento de Promoção e Assistência Social 
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Prazo de entrega da aquisição/prestação de serviço do objeto: 	  

Prazo de garantia do objeto: 	  

Nome do responsável pela assinatura da Ata Registro de Preços: 

portador do RG n° 	  e CPF n° 

Nacionalidade: 	, Estado Civil: 	  

Cargo/ Função: 	 , Endereço residencial: 	  n° 	 

Bairro 

 

, Cidade 	, Estado 	  

  

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 
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ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL N° 34/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.772/17 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

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

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

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

outro a empresa 	  , situada na 	  n° 

	, Bairro 	 , na cidade de 	  Estado de 	, CEP. 	  

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

Inscrição 	Estadual 	n° 	 representada 	pelo 

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

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

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

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

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

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

aquisição de cestas básicas para o Departamento de Promoção e Assistência Social, 

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

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

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

seja: R$ 	  

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

	

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

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

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

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

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

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

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
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III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

IV 	Através do Departamento/ Setor dentro do prazo de vigência do 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 DÉCIMA SEGUNDA 
- DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DA PUBLICAÇÃO 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

ADEMIR ANTONIO DE AZFVEDO 
Pregoeiro 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL O O 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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 n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchalsp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

LEI N° 1.697 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009. 

"INSTITUI O PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO SOCIAL  

DENOMINADO, "DOAÇÃO SOLIDÁRIA", NO MUNICÍPIO DE 
CONCHAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".  

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

atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

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

PDS 

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

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

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

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

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

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

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

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

1— 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

  

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

 

   

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 n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 Telefone (19) 3
866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoc conchal.s . ovbr 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL '") 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

0 2 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO/ ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 

 

n° 	/17. 
Registro de preços para aquisição de cestas 
Departamento de Promoção e Assistência Social. 
Adriana Franco da Silva. 

básicas para o 

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

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

Conchal (SP), 	 de 	de 2017. 

CONTRATANTE 

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

Assinatura: 

CONTRATADA 
Nome e cargo: 	  
E-mail institucional: 

Assinatura: 

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



u 
n1 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 34/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.772/17 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O 
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

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. 

de 	de 2017. Local: 

ASSINATURA 

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

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

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



Fique por dentro do lo de Conchal 

PREGÃO PRESENCIAL 34/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

CESTAS BÁSICA PARA O DEPTO. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Divulgado em 31/05/2017 as 16:16:94hs 

2017-5-31 Prefeitura Municipal de Conchal 

Prefeitura Municipal de 

CONCHAL 

 

Home 	ADM 2013/2016 	Conheça Conchal 	Noticias 	Fale Conosco 

Quarta, 31/05/2t,  

 

Imprimir 	Mapa ciu 

 

n n Ju 

Licitação e Compras 	 Serviços 

EDITAIS E LICITAÇÕES 

PREGÃO PREiEi---"DKZL-3-1-/-1-7._- REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA A IMPRESSÃO DE APOSTILA DO SISTEMA EMAI PARA A REDE DE 

ENSINO MUNICIPAL 

Divulgado em 15/05/2017 às 15:33:93hs 

PREGÃO PRESENCIAL 30/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSOS 

LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

Divulgado em 15/05/2017 às 15:32:31hs 

PREGÃO PRESENCIAL 29/17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 

VEÍCULO COM MANUTENÇÃO TOTAL, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA 

Divulgado em 15/05/2017 às 15:31:22hs 

PREGÃO PRESENCIAL 28/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO COM RETARDADOR DE CURA PARA USO A FRIO E EMULSÃO 

LIGANTE 

Divulgado em 15/05/2017 às 15:29:32hs 

PREGÃO PRESENCIAL 20/17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E INTERPRETAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA 

Divulgado em 03/09/2017 às 15:54:29hs 

PREGÃO PRESENCIAL 19/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

Divulgado em 03/09/2017 às 15:93:57hs 

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

MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO 

MUNICÍPIO DE CONCHAL 

Divulgado em 03/09/2017 às 08:18:19hs 

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

DIAGRAMAÇÃO DE PÁGINAS NO FORMATO TABLÓIDE E IMPRESSÃO DE 

EXEMPLARES DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO A SUA 

DISTRIBUIÇÃO 

Divulgado em 03/09/2017 às 08:16:07hs 

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

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 

Divulgado em 15/03/2017 às 16:30:90hs 

Secretarias e entidades 

Prefeito 

Vice-Prefeito 

Munícipio 

Departamentos 

Serviços 

• 

• 

• 

Links de Licitação e 
Compras 

Editais e Licitações 

Pregão Presencial 

Contratos 

Aditamentos 

Previsão do Tempo 

Clique para 
ativar o plug-in 
Adobe Flash 

Player 

Links Interessantes 

Z45;WW5 
El Np 

UM PAIS DE TODOS 
GOVERNO FEDERAL 

http://www.conchal.sp.gov.br/source/orgaos/licitacao  com pras/editaisjsp 	 1/19 



182 - São Paulo, 127 (102) 

CARAPICUÍBA 

Aviso de Licitação 
Pregão Presencial n° 21/2017 
Pra Ad-n n° 1628600'7 
Dejeto: Aq. de kende láctea infantil e dieta enteral. 
Recebimento dos envelopes: 14/136/2017 1 Ah36m 
Abertura:14106/2017 - 14h30 
Edital disponível na AvleesVargas 280, com fornecimento 

de tena Irada de Cd -R 	vavel Inom f r a eies: 11-4164-5500 - g. .  
ramais: 5306 e 5308 

Adjudicação/Homologação da Carta Convite n°140017 
ProcAdon° 165920017 
Fica adjudicada e homologada a Carta Convite supra; a 

empresa Hursan Comercial LtdaEPP. 
Carme:aba, 31 de maio de 2517 
Marco Aurélio dos Santas Neves - Prefeito 

CARDOSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N" 00212017 
O Prefeito Municipal de CardosaiSP usando da aUibuição 

legal que lhe é conferida toma público, para conhecimento dos 
interessados, que se encontra aberto na Secretaria da Adroinis-
nação e Rnanças / Depor de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Cardoso, o Processe lidtablelo n' 951/2017 - Modalidade: 
Tomada de Preços sob n° 062/2017. °boto CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCA 
ARMADO, SOBRE O CÓRREGO SANTO ANTÔNIO MUI MIO 
DE CARDOSO/SR Encerramento, 20/062011-AS 09; HORAS. 
Os interessados poderão participar desta lidtaçãe desde que 
previamente inscritos no Cadastro de Fornecedores desta Pre-
feitura Municipal, e atender às exigências contidas no edital. 
Informações pelo telefone: 0 7) 3466-5900. 

Cardoso. 31 de maio de 7017. 
JeIR CÉSAR NATTES - Prefeiro Municipal 

CASA BRANCA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA B NCA 

CATANDUVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO 1,  
DECATANDUVA 
EXTRA. O DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO ee 2040/2015 - OBJETO: I 

0ORNEC1M teto DE ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE 
DIREITO ADMINISTRATIVO IfIlle) e DO BOLETIM DE LICITAÇÕES 
E CONTRA OS IBLC), PUBUCADOS PELA EDITORA ND/LEDA 
Contratant Superinter,dência de Agua e Esgoto de Catandwo 
- Contratada: EDITORA ND/ LIDA -Aditar o prazo do contrato 
em 12 (doze) meses, disponiligizardo o valor de RI 9.450.00 
Move mil, ratrceentos e cing.nti, raai5f, na forma de  anojo  
57, II da le 8.666193, com vigência a partir do dia 22/0612017 

CERQUILHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL 180017- Aquisição paulada de 

materiais de limpeza para es piscinas municipais 
CONTRATANTE Prefeitura Munkipal de Cerquilho 
CONTRATO 3902017 de 31/05/2017 
Contratada: Bruna Bellizari Soando ME 
Valor RS 45.079,50 
CONTRATO 40/2017 de 31/05.0017 
Contratada: PC Ribeiro Junior COmercial EPP 
Valor. RS 1.228,e0 
legenda: 12 meses 
EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL 11/2017- fornecimento de serviços 

para transpo. 	 Limpo de Cerqudho 
C 	Aditivo o'01-312017 de a 	17 

jetoeeditivietle 65 km a ser rodados por 	totalizando 
mas 9620km para o exercido 2017 

Contratante: Prefeitura Municipal de Cerquaho 
Contratada:Viação Cabrim Ltda 
Valor Aditado. RO 81.192.80 
elgencia: abrie2018 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

A Prefeitura do taunicipio co Conchal tona público aos 
interessados que está aberto o Pregão Presencial 40/17, Pro-
cesso 3805/17 - Objeto: Contratação de empresa mas:oleada 
para prestação de serviços 	manatenção pemenii,e mero 
uva de equmamentos para o :repto de Saude  - Encerramento 
&a 23/06/17 às 09:30 e abenueu ar 10:00 horas - 	edital 
completo Mera ser adquirido aser 	conchal.sp.go,t-r e 
ou pelo .email, licitacameeconchalsregoehr - Monlres informa-
ções poderão ser obtidas cia Rua feandsco E Alves 364. Centro, 
Conchal SP, nos das Ateis dar. 08:00 às 16:00 heras or. através 
do telefone (191 38.6C .8600. 

Conchal, 31 de raio de :017. 
Ademir Antonio de Azevedo - Pregoe.,  

menor preço. para aquisição de Cartão alimentação para os fim-
cionerios públicos do legislativo e executivo de CorumbataeSe 
conforme cenerinlinado no ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA. 
com  encerramento para credenearnento às 08h3Ornin do dia 
13/060017. Valor do Edital: Gratuito O Edital corrigido e seus 
Anexos estarãochspormes para retirada no borato comercial 
na Prefeitura Munkipal de Commbatai, sita à Rua 4. 	147, 

I Centre Corumbatai-SP, mediante a apresentação de um CD 
(Competi Disc) 	Pen Deve de toa qualidade, gravável. para 
gravação do respectivo edital através do e-mail gabinetefe 
corumbataLsp.gov.rv, devendo a empresa solicitante enviar os 
dados cadastrais CNPI Insaiçáo Estadual. endereço completo. 
telefone e e-mel ou pelo site www.corarnbatai.sp.govbr coro o 
respectivo preendfirnento do comprovante de retirada do edital 

j pelo soe. Corumbatai. 301050017. Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
(Portadas 6488/2017, 6540/2017 e 655E0017). 

COTIA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

NOTIFICAÇÃO 
Fica, o Sr.  Benedito José Simões, portador da  cédula  de 

identidade RS n'5.980890.1,NOTIFICADO a comparecer acom-
panhado de advogado(a), na data de 09106/2017, as 0900, 
perante esta Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, situada 
á Av. Rotaro ne110.1ardim Numera. Coda/SP, a fim de Ser inter-
rogado sobre. os latos desditos nos autos do processo 2648/17. 

CNPJ: 13.037.587/G001-55 AUTO POSTO SPW LTDA R& 
2.'27.40 CNPJ: 61.602.199'0173-50 COMPANHIA ULTRAGAS 
S.A 'S 2.255X CNN:09.062.451/0001.28  CASAR  AUGUSTO 
GALL 10 DA UVA RS 2213,00 ame 15.414.986/0001-13 
orion 

 
íon comercial RS 1.850.00 CNPJ: 02.637.139/0001- 

64 MA'ELO DOS SANTOS BAREBOZA RS 814,40 CNPJ: 
13.074.4 /0001.33 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES RS 
151,20 

JUST1 .TINA: Os pagamentos autorizadosnáo obedecem 
a adem s okgka deado pelo atig0 5' da Lei 8.666/93, por 
se Catar de erviço ,materiais e meios de indispersaveis a dar 
cominui 	norteai a obrigações da Administração. 

1) Praso t0.538/17 - Carta Convite 012/17 - Contra-
tação de e resa para confecção de camisetas A Comissão 
Pernument de Lkiteçoa decide habilitar as empresas: Astro 
Comercio Máquiras  elo  Geai Urdi EPP, Mendes & Marques 
Distribui 	de Materiais Educadonais lede - ME e 5 Silva 
Pereira 10_ nórdica vencedora pelo menor preço a empresa 5 
Silva 	-ira- ME. Presidente CPL 

ISTAIS PAULISTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA  

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 0022/2617 
A PREPSTA MUNICIPAL de Cristais Paulista, tendo em vista 

adjudicação efetuada neste Pregão Presencial pela Pregoeira 
nomeada peia Portaria 2.4310017, HOMOLOGA o objeto do 
presente a favor da(s) sementeis) firma(s)no(s) itenrnse 

1- Centro de Analises Clinicas Flemolde Lida CNPJ N': 
12.140.974/0001.50- os itens tiortiologados com o valor de 3% 
de descanto sobe a tabele SUS. 

Os interessados deverão prodoar o  setor  competente da 
Prefeitura Municipal, peca as providências legas 

Cristais Paulista • SP, 26 de Maio de 2017. 
'latitude de Paula Leonardo Mendes - PREFEITA MUNI-

CIPAL 
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 0023'2017 
A PREFUTA MUNICIPAL de (notais Pediste, tendo em vista 

adjudicação efetuada neste Pregão Presenteai pela Pregoeira 
nomeada pela Porioia N.2.4310017 HOMOLOGA o objeto do 
presente a favor da(s) seguinIces) finnelsenolei 

1-Daws Luis len - ME. CNPi ele /LT4.19610001-19 - no 
Item 01 valor une. RS 24,00 de ir 02 valor unir RS 11,00m, ne 
03 valor unir. RS 035. item 04 calar uno. RS 3,00, fiem OS valor 
unit. RS 25,50. 

Os interessados deverão procurar o setor competente da 
Prefeitura Muneipal, para as providências legas 

Cristais Paulista SR 26 de Maio de 2017. 
Kali:fada de Pado Leonardo Mendes- PREFEITA MUNI- 

CWAt  
Aviso de Licite-á° 
Pregão Pretendei o° 0026/2017 
Processo n° 7026,7017 
(Meto, Registro de Preços para aquisição parcelada de 

óleos e lubrificantes. conforme edital e termo de referenda. 
Data peta entrega das ui 	-luar s. dedenciamento e sessão 

pública de lances: dia 14 de junho de 2017 as 9 horas 
A Prefeitura Municipal de Cristais PaLdista-SR torna públko 

aos interessades que encontre-se aberto em seu setor de licita-
ções o Pregão Presencial n' 0026/2017. tipo 'menor preço por 
item-, objetivando Registro de Preços para fornecimento par-
celado de oleos e lubrificantes no periodo de 12 (doze) meses, 
conforme Edital e Terno de Referencia, procedimento de confor-
midade com a Lei Federal 8.6603 e suas alterações, lei Federal 
10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 0870&2000 e com a 
Decreto Municipal n.° 1.903 de el de janeiro de 1009.0 Edital 
completo encontrase à disposição dos interessados no  sia:
wwweristaispaulista.sngovbe Maiores informações no Setor de 
Lidtações sito ra António Prado, n°2720.fone(16)3133-9300. 
KATIUSCIA De PAULA LEONARDO MENDES - Prefeita Munkipal 

Aviso de Licitação 
A Prete:arra Mi/rumai de Costas Paulista-SP toma ptrblico 

aos interessados que encoona-se aberto em seu setor de Iki• 
taeões o Pregão Presencial e' 00270017, tipo "menor preço 
por item', objetbarvie Registro de Preços para fornecimento 
parcelado de Próteses Dentárias C0111 Orene Edital e Termo de 
Referenda, procedinumto de conformidade com a Lei Federal 
8.666193 estes alterrações, Lei Federal 10.520/02, como Decreto
Fedem' 3.555 de 08/080000 e com a Decreto Municipal ne 
1.903 de 07 de janeiro de 207,. Data para entrega C355 elnée10- 
pes, credencramento e sessão pública de larva: dia 21 de junho 

i de 2017 às 9 hora .0 Edital complete eneentra-se O disposição 
dos interessados no ote:315/1WCI,tanpatásta.sp.gov.lx. Maiores 

¡ informações no Sete, de licitexees rire na Av. Antonio Prado. ne 
2720. fone (16)3133-930M 06050(14 DE PAOLA LEONARDO 
MENDES - Prefeita Munidfral. 

Aviso de Lenge° 
Pregão Presencial n° 0025/2017 
Processo n 7025/2017 
Objeto- Registro de Preços para aquisição parcelada de 

Prodiene Quirnicos pema Tratamento cie Ag.. conforme Edital 
e `emo do referência. 

Data par entrega dos envelcoee occienciamento e sessão 
' públira de lances. dia 19 de Junho de 2017 às 14 horas. 

O Municiam ee Cristais Paulista-SP. rolha público aos 
¡ interessados que anta-se aberto em` seu setor de licitições 

o Pregão emendai o' 0025,2017, do tipo 'menor preço por 
item'. cbje•ivando Registro de Preços para fornecimento parte-
lado de Peoduros Ouimkos para Tratamento de Agua no periodo 

 rire u-ore 
PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZADA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS IP 02620,7 
Processo ii° 8E2/2017 - Pregão Presencial n" 01 	17. 

Objeto. Registro de preços pau aquisição de medi 
para o departamento de saúde do munidpio de C 	a-SP. 
Vencedora: MORAES 8 LIMA MEDICAMENTOS LTDA 	rns- 
<Ma no CPNI sob o n° 22.430.21610001-0. Vencedor 
14, 15, 20 e 80. Data da Assinatura: 2610512017. 	besto 
Cirino - Prefeito Municipal. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS te° 027/2017 
Processo n° 882,2017 - Pregão Presencial 

T 
 80017. 

Objeto:Registro de meça para aquisição de medk 	tos para 
o departamento de .ide do municipio de Cruzália-SP. Vence-
dora: TRIUNFAL MARIUA COMERCIAL UMITADA - EPP, inscrita 
no CPNI sob o n° 64.815.897/0001-94. Vencedora dos itens: 1. 
6, 29, 33, 48, 56, 81 e 89. Data da Assinatura: 26w2017. José 
Roberto Girino. Prefeito Municipal 

ATA  
Processo n° 88212017 - Pregão Presencial n' 018/2017. 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
para o departamento de saúde do municipio de Cnuália-SP.Ven-
cedor: R.A.P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA. inscrita no CPNI sob o 0° 06.968.107/0001-04. Vencedora 
dos itens: 3. 4. 5. 7, 10, 11,12, 13, 18, 19, 21, 22,23, 24.25.26 
27. 28. 31, 39, 41, 42, 44, 45, Mi, 47, 49, 50. 51, 53, 55, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,76, 77, 78, 
79, 83.86. 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95,96, 97, 100,101.192,103, 
104. 106 107, 106 110,114, 115. 116. 118.119 e 120. Data da 
Assinatura: 26/052017. krie Roberto GODO - Prefeito Municipal. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FP 0290017 
Processo 	882/2017 - Pregão Presencial n' 0180017. 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para 
o departamento de sal:, do munidpio de Cruzália-5P.Vencedo-
ra: 1ts. MEDICAMENTOS REGENTE FENO - EIREU - ME. inscrita 
no CPNI sob o o' 22.679352/0001-58. Vencedora dos itens: 2, 
9, 34, 43, 54, 67. 82. 84, 109, 111 e 117. Data da Assinatura: 
26950017. Jose Roberto Cirino Prefeito Municipal 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS hl' 030/2017 
Processe n' 882/2017 - Pregão Presencial o' 018/2017. 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
para o departamento de saúde do municipio de Cruzaba-Sfe 
Vencedora: MAMED COMERCIAL LIDA - EPP. inscrita oro CPNI 
sob o ri° 21.66129610001-06. Vencedora dos itens: 16, 17. 40. 
98 e 99. Data da Assinatura: 260050017. José Roberto Cirino -
Prefeito Municipal. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tf e31/2017 
Processo ne 9302017 - Pregar,  Presencial n' 020/2017. 

Objeto: Registro de preços registro de preços para a aquisição 
de tubos de concreto destinado ao departamento de obras 
e serviços urbanos do município de Cruzália - 50 Vencedora: 
MER1BA - ENGENHARIA E INDUSTRIA EIREU ME, insana no 
CRU sob o re 07.352.275X/001-40. Vencedora dos itens:1 - RS 
390.00.2 - R5 113,50, 3 - RS 76,00 e 4 - RS 62,30. Data da 
Assirahea, 301092017.1006 Roberto Cirino • Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo n° 882/2017 - Pregão Presencial n° 018/2017. 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medir: mentos 
para o departamento de saúde do municipio de Cruzália-SP 
Vencedoras: MORAES E. UMA MEDICAMENTOS LIDA - ME. 
inscrita no CPNI sob o o° 22.430.21E20001.20 TRIUNFAI 
MAMLIA COMERCIAL LIMITADA EPP. inscrita na CPNI sob 
o ne 64.815.897/0001-94, RA, - APARECIDA - COMER-
CIO DE MEDICAMENTOS LTDA. inscrita no CPIN1 sob o e' 
06.966.107/0001-04, LA. MEDICAMENTOS REGENTE FEDO -
EIREU - ME, inscrita no CPNI sob o n° 22.679352/0001-58 
e MAMED COMERCIAI. ITDA EPP, inscrita no CPN1 sob o n° 
21.608.296/0001-06. Data da Asaratura: 24/0512017. Jose 
Roberto Cirino - Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO N.  05712017 
Processo re 9e4/2017 - Pregão Presencial n' 022,2017. 

Objeto: Registo de preços para iirfteSgáll de bebedouros de 
água elétricos para o departamento de educação. esporte cul-
tura e lazer e departamento de saúde do municipio de Cruzáfia-
-SP. Contratante: PU35341103 Municipal de Guzália. Contratada: 
HILDAMARES SILVA FERREIRA TOZONI ASSIS - EPP, inscrita no 
CPN1 sob o n° 01.064.224/0001-20. Valor. RS 7.420,00. Dura da 
assinatura: 30/05/2017. losé Roberto Cirino - Prefeito Municipal. 

COMUNICADO. LICITAÇÃO ABERTA 
Modalidade: Pregão Presencial ne 026/2017. Objeto: 'Con. 

natação de empresa para prestação de serviços de limpeza 
publica para vartição de vias e logradouros públicos; realização 
de podas de áreora: manutenção de jardinagem, caneiros 
centrais e campos de futebol e retirada de galhos, entulhos e 
residias de jardinagem no municiem de Cruzália-SP". Tipo de 
licitação: Menor Preço Global. Data de realização: 13460017 
- as 09h30rnin. Edital disponivel, wswecruzalia.spgov.br  ou 
retirar no setor de !Citações. Mais informações na Prefeitura 
Municipal de entedia. na  Avenida Luiz Zandonade n° 120 ou 
através do telefone (18) 3376-1112 1 3376-1295. José Roberto 
Chino - Prefeito Municipal. 

DIADEMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
DESO SECR. FINANÇAS 
Acera/ml-se aberta(s) no Sem. de Comeras desta Prefeinea, 

a(s) seguinte(s)liciraçãolõa): 
PR:21/17 - PC 04/17. Objeto Fero de Mate para Realização 

de Exames Agendada.1410M17 às 09h00. (55), Pregão Haurira-
cogar17 - PC:e4/17. Objeto foro de Aditivo Arla 32 p/ os veícu-
los da Frota Muniopal. Agenciado: 15/06017 às 09h00. (SF); Pre-
gão Eletrônico:79/17 - PC:55,17. Objeto: Fom. de Medicamentos 
Agendado: 19/06117 as 09h00. (551. Pregão Eletrônico:80/17 
- PC:31/17. Objeto: Forn. de Mats. Elétrico, Agendado 201116117 
às 09b00. (S5):Pregào Elevar:eu 81:17 - PC:55117. Objeto: Foro. 
de Medicamentos. Agendado: 20/06/17 às 09h00. (55) 

Informações, ciou retirada Edital completo, mediante rara 
de 0110,00, site. no Sere Compras da Peete R. Almirante Barroso 
III - VI. Se. Dince - Diadema, em dias úteis das 0930 às 15:30h, 
rel: 4057-7774 ou no site wwwdiadema.sagov.br  

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
DESPACHO DA SECRelARIA DE EDUCAÇÃO 
PI 5.84912017 .' EXTRATO DE PUBUCAÇÃO DO TERMO 

DE CONVÉM() celebrado entre o Município de Diadema e 
Assolação Cultural edikaciond Recreativa e Social, nojo obje-
to é a translerencia de recursos financeiros provenientes do 
Programa Nacional de Alimentação Escalar- PNAE, por meio 
do Fundo Nacional de Desererolametto da Educação - FNDE, 
cara aquisição exclusiva de géneros alimenticia destinados 
2. alimentação escolar dos alunos Vigencia: 16/05/2017 a 
311120017. Valor RS 24.0396,00. Dotação oçamentlria - 
2684.12.306.00182.084.335013•8087. 

Empato de Termo de Adiniento ao Contatou 100016-Con- 
tratada Transponadera ASN Erieli EPP-Oteeto 	trataçáo de 
empresa para prestação de serviços de na 	de alunos 
das red. Municipal e Estadual de ensino do unicipio de 
Casa Tranca.-Alteraçao da Clausula Primeira - 	Objeto: Fka 
redueida da quilometragem da linha 02 contrato n° 012016 (77 
km) a quantidade de 4 Km devido a redução da 	por não 
ir mais ao Sitio Santo António dos Matinal,, peria do uno 
total de 73 Km.-Casa Branca, 31.05.2017-Marco Cesar • Paiva 
Aga-Pre eto Mumopal 

Emalo de Termo de Aditamento ao Contrato de D 
de Licitação 	260016-Contratada: Mônica Medi Rib. 
Panes ME-Objeto, Contratação de Empresa especializada na 
emoureneão de (ceareis telefterricas PABX. em toda a Prefeitura.-
olheira° da Cláusula Sétima - Da Vigéndm Fica prorrogado 
o prazo de vigendo do Contrato de Dispensa de Licitação if 
26.2016, por mais 05 (cinco) meses, mie passara a Mamar de 
03 de junho de 2017 a 02 de novembro de 2017: Casa Branca, 
31.05.2017-Marta César de Paiva Age-Prefeito Municipal 

CONCORRÈNC1A POBUCA 	012017 - Processo n" 
2912017-Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO JORNALISTICA. 
compreendendo ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO com 
EDITORAÇÃO. DIAGRAMAÇÃO. CRIAÇÃO DE ANUNGO INS-
TITUCIONAL REVISÃO. FINALIZAÇÃO, SERVIÇOS GRÁFICOS 
DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE JORNAL DENOMINADO 
'DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CASA BPANCA".-0 Ermo 
Sr. Preleito Municipal homedoge a proposta da Empresa: CO 
Comunicação Integrada Laia ME. codo-me julgamento da 
Comissão Peernanente de Licitações-Casa Branca, 31.05.2017. 
Marco César de Parva Aga-Preferto Muni-ripai 

PREGÃO PRESENCIAL N' 3812017 - Processo n' 
69/2017-Objeto Contrafação de serviço de cobertura de seguro 
para os veicubs da Frota Municipal Equipamentos e para os 
Prédios Municie-eis-0 Exmo 5r. Prefeito Municipal homologa as 
propostas das Empresas: Travel. Seguros Brasil IA., Sompo 
Segura S.A. e Seguros Sura See, conforme julgamento da Pre-
goeira e  Equipe de Anela-Casa Branca, 31.05.2017-Marco César 
de Paiva Age-Prefeito Municipal 

PREGÃO PRESENCIAL N' 47/2017 - Processo n° 
792017-Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros 
aliinelltid05 para o Departamento Municipal de Prompção 
Soda pelo pelado de 12 (doze) meses.-0 amo Sr. Prefeito 

f 

	

	 Municipal homoknaa proposta de empresa: Contigo Comercio 
de Alimentos Ltda. ME, conforme julgamento da Pregoeira e 
Equipe de Apoio: Casa Branca. 31.05.2017-Marco Cesar de 
Paiva Aga-Preleito Municipal 

PREGÃO PRESENCIAL te° 48/2017 - Processo n° 
800.017-Objeto: Locação cie um projetor de cinema digital 
2D com servida, processador de àudio e equaliração da sala 
para uso no Ceie Teatro de Casa Brancae0 Exoro Sr. Prefeito 
Municipal homologa a proposta da Empresa: Kinoland Locações 
e Eventos Ltda.. conforme julgamento da Pregoeira e Equipe 
de Apoia-Casa Branca. 51.05.2017-Marca César de Paiva Age-
-Prefeito Municipal 

CARTA CONVITE el• 03/2017 . PROCES5011.770017-Obje. 
to: Prestação de serviços especializados para análise. laViSãa 
formulação e consolidação de roda kgislação de pessoal da 
AMninistração do munido... de Casa BrancarSP, como objetivo 
de consolidar e atualizar em confoemidade com a Corstirviçáo 
Federal e demais normas federais, legislação existente no 
Municipia bem .no os apontamentos do Tribunal de Contas 
e sAinisténo Publico do Trabalho. Deverá, tombem. ser retrata a 
estrutura administrativa da Prefeitura e averiguaria a ocorrê:leia 
de desvios funcionais:A Comissão Permanente de Lidtações 
decide classificar as propostas das Empresas Leu Consultoria 
Empresarial Ltda. EPP, Apta Assessoria e Consultoria Ltda. 
EPP e adjudicar a proposta da empresa D'Aceord Assessoria e 
Treinamento Ltda. Concerie-se o prazo legal constate no Are. 
109 da Lei Federal n 8.666193 para as devidas interposOes de 
monos-Casa Branca. 26.05.2017•Cláudio M. A. de Rezende 
Jr.-Presidente CP.I. 

PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Município de Conchal toma puNko aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial W, Pro-
cesso 3772/17 - Objeto: Registro de Preços para ação de 
cestas barcas para o Demo. de Promoção e Assistência Social 
- Er.cerrarnento dia 13/06117 ás 09:30 e abertura as 10:00 
horas - O edital coleto poderá ser adquirido no site wwve 
conchaLsngoubr e ou pelo e-mait lichareofeconchal.sagoubr i 
- Matares infnrmeçoes poderão ser obterias na Rua Francisco F. t 
Alves 364, Centro, Conchal Se nos dias úteis das 08:00 ás 16:00 
horas ou através do 'detone (19) 3866-8600. 

Conchal, 31 de maio de 2017. 
Ademir Antonio de Azevedo - Pregoem 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prereirura do Municipie de Concha/ rema público aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 35/17, P 
cesso 3777/17 - Objeto: Registro de Preços para aqui • 	de 

criais de enfenregem.SAMU e odonrológreos - 	reme, 
to 	7 às 09:30 e abertura às 10.  	as - O edital 
completo 	 .conchalengoebr e 
ou pelo e-mail: licitacaoeconcealspoostir - Maiores infama-
ceies poderes] ser obtidas na Rua Freneixo e. Alves 364, Centro, 
Conchal SP. nas Mas úteis das 08:00 ás 16:00 horas ou através 
do telefone 09) 3866-8E00. 

Conchal, 31 de maio de 2017. 
Ademir &Toni° de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municipio de Conchal toma publko aos 

interessados que está aberro o Pregão Presencial 36117. Pro-
cesso 3771117 - Objeto: Registro de Preços para contratarão de 
empresa especializada para prestação de serviços de transporte 
em ambuláncia ripa 1111 móvel, adulto, 'Mente e neonatal de 
padentes do 51.15 em alto risco durante as trar.sterincias hospi-
talares fora do =Melei°. garantindo ao paciente as cendições 
nec.sedas para a atendimento adequado ete s hospital de 
referenda 74 horas - Enonarnerim Ma 19/06117 ac 09:30 e 
abertura às 10:00 horas - O edital empleto poderá ser adqui-
rido no ote mweconchal.spenebr e ai pelo e-mail: lidtaceme 
conctiaLsogoebr - Maiores  Meares poderão ser obtidas na 
Rua Francisco F.Ahres 364. Cenuo. Concha: SP, nos das Aleis das 
.98:00 ás 16:00 horas ou através do telefone 119) 3866-86W. 

Conchal, 31 de maio de 2017. 
Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municiam de Conchal torna público aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 37/1 7, %- 
cesso 3776:17 - Objeto: Registro de Preços para aquisiçãe de 
apareless de ar tondidonado para a Depto. de Saiam- Encerra-
mento dia 20.96/17 a 09:30 e abertura às 10:00 horas- O edi-
tal completo pcdere ser adquirido no site vrvwecor.dialstegoe 
br e ou pelo e-mail: licitaooCconchalsegoehr - Maiores 
Informações poderao ser obtidas na Rua Frendo, E Alves 364, 
Centro. Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 16.00 taras 01 
através do telefone 0913866.8600. 

Conchal, 31 de maio de 2017. 
Ademir Amonio de Azevedo -Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municiai° de Conchal tema público aos 

intereesados que está aberto o Pregão Presencial 3.8/17, Pro-
1 cesso 3773/17 - Objeto, Contratação de empresa especializada 

para prestação de ser/Xe, de exames e interpretação de 
ressonar magnetka - Encerramento dia 20106/17 35 09:30 e 
abertura ás IODO horas - O edital corra:teto poderá ser adqui-
rido no ser wvesconchalsp.goveer e eu pelo e rima: licitKeolle 
conchalep.gcrv.ore Maiores infon.(ões poderee ser nblidas na 
Rua Francisco E Alves 364, Cernia. Conthal SP, CO,  Mas Ateis das 
09:00 k 1660 horas ou através do telefone L19138668600. 

/.moiro, 31 de ma,. de 2017. 
Ademir entorno kevedo - Pregoe. 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeittea do Munkroa de Conchal torna públko aos 

interessados que este abeto o Pregão Presencial 39/17. Pro-
cesso 3813/17 - Objeto: Registro de preços para a aquisição de 
rações, materiais, in.nos e medicamentos pau uso veterinário 
- Encerramento Ma 22006/17 ás 09:30 e abertura às 10:00 
horas- O edital completo pooeã ser adquirido no site weriv. 
conchalsp.goebr e ou peio emal. ertacaoarceri‘hal.spgov.br  
- Malotes informações poderão ser *lidas na Rua Francisco F. 
Mves 364, Centro, Cor,dial SR nos dree úteis das 08:00 a16.00 
horas 00 atreves do teler.e :191 3966.9600. 

Conchal, 31 de maio de 2012. 
i 	Ademir Antonio ae Azevedo Pregoe, e 
i 	PREGÃO PRESENCIAL 

j conforme processo administrativo o°  18251Marcos - erees i CORUMBATAI 	1 de 12 (doze) meses. coeforrne Edital e Termo de Referência, 

l Migaste Jardim - Superinterdente 	 . 	 procedimento de confonodade com a Lei Federal 8.666/93 e 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 	 : 	 suas alterações, lei Federal 10.520/02. com  o Decreto Federal 

CARTA CONVITE hl° 010017 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE' PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAI 	3.555 de 08/080000 e com a Decreto Munkipal o` 1.903 de 07 
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Pregão: 

Processo: 

Objeto: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

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

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

34/2017 

2017/5/3772 

AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PREÂMBULO 

No dia 13 de junho 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 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 

ANDERSON CARLOS AUGUSTO 	 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 

GUSTAVO DIONISIO MORETI 	 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

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 
posta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 

Item: 001.000 
Fase: Propostas 

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 

Fase: 108  Rodada de Lances 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 

Fase: 11° Rodada de Lances 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 

Fase: 12° Rodada de Lances 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

Fase: 1' Rodada de Lances 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA 
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 

Fase: 2° Rodada de Lances 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 

Fase: 3' Rodada de Lances 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 
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Fase: 	4' Rodada de Lances 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 80,3000 0.12%0 
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA R$ 80,2000 0.00% 

Fase: 	5' Rodada de Lances 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 80,0000 0.13% 
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA R$ 79,9000 0.00% 

Fase: 	6' Rodada de Lances 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 79,8000 0.13% 
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA R$ 79,7000 0.00% 

Fase: 	7' Rodada de Lances 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 79,5000 0.13% 
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA R$ 79,4000 0.00% 

Fase: 	8' Rodada de Lances 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 79,3000 0.13% 
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA R$ 79,2000 0.00% 

Fase: 	98  Rodada de Lances 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 79,0000 0.13% 
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA R$ 78,9000 0.00% 

Item: 	002.000 
Fase: 	Propostas 

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 70,6000 12.89% Selecionada 
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA R$ 62,5400 0.00% Selecionada 

Fase: 	1' Rodada de Lances 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 62,4000 0.16% 
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA R$ 62,3000 0.00% 

Fase: 	2' Rodada de Lances 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 62,2000 0.32% 
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA R$ 62,0000 0.00% 

Fase: 	3' Rodada de Lances 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 61,9000 0.16% 
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA R$ 61,8000 0.00% 

Fase: 	4' Rodada de Lances 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 61,9000 Declinou 

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 

Item: 001.001 
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 	 R$ 78,50 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 	 R$ 78,60 

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

ceifem: 002.001 
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 

	
R$ 60,50 

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
	

R$ 61,90 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

CLASSIFICAÇÃO 

1° Lugar 
2° Lugar 

1° Lugar 
2° Lugar 

NEGOCIAÇÃO 

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

MENOR PREÇO 
	

VALOR NEGOCIADO SITUAÇÃO 

R$ 0,00 
	

R$ 78,50 	 Melhs Oferta 

R$ 0,00 
	

R$ 60,50 
	

Melh Oferta 

HABILITAÇÃO 

Aberto o 2° Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitaç o, foi veri cado 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. 
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ITEM 	 EMPRESA 

001.000 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 

002.000 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 



ASSINAM: 

PREGO- Pi  E• E U 	E APOIO 

tt# 

RAPHAE MO Tr. 	INI 

Pregoeir il--- 

CORDEIRO 

e de apoio 

ALE 

Equ' 

THIAGO DO 

Equipe de apoio 

ANDER 

COMERC O AFONSO LTD 

I0 MORETI 

NALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

GUS 

NU 

RESULTADO 	 O 

A vista da habilitação, foi declarado: 

001.001 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 
	

R$ 78,50 	 Vencedor 

002.001 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 
	

R$ 60,50 	 Vencedor 

ADJUDICAÇÃO 

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicou os itens do presente certame. 

ENCERRAMENTO 

O Envelopes-Documentação não abertos foi devolvido ao representante da empresa NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Após a 
conclusão do presente certame. 

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

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

Não houve registro de ocorrências. 

REPRESENTE(S) DA(S) EMPRESA(S) 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Fica HOMOLOGADA como vencedora do "PREGÃO PRESENCIAL" 

N° 34/17, a empresa: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA., inscrita no 

CNPJ 53.437.315/0001-67, vencedora do certame, perfazendo o valor 

global de R$ 69.660,00 (sessenta e nove mil e seiscentos e sessenta 

reais), tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 

DE CESTAS BÁSICAS PARA O DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

Conchal, 13 de junho de 2017. 

gp! 	II E L 	GN 
Prefeito Municipal 

SSON 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

o O O , O 5 

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

CNPJ 45.331.188/0001-99 — e-mail: gabinereconchal.sp.gov.br  — Home Page: hrtp://www.conchal.sp.gov.br  
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ESTADO DE SÃO PAULO 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 34/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.772/17 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 40/17 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos 13 dias do mês de junho de 2017, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. ADEMIR ANTOMO DE AZEVEDO, de acordo com o Decreto 

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

outro a empresa COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA., situada na Rua 7 n° 159, 

Centro em Corumbataí SP - CEP. 13.540-000, e-mail: licitacaoRjoaoafonso.com.br  e Fone: 

(19) 3577-9700, inscrita no CNPJ n° 53.437.315/0001-67 e Inscrição Estadual 

n° 275.001.195.110, representada por seu representante comercial o Sr. Cristiano 

Altarugio, portador do CPF n° 311.339.538-08 e RG n° 32.240.736-9, denominada 

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

2002 e Lei federal n° 8.666/93 atualizada e demais normas legais aplicáveis, em face da 

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

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

RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de cestas básicas para o 

Departamento de Promoção e Assistência Social, nas quantidades, termos e condições 

descritas no ANEXO VII - Termo de Referência do mencionado edital, que passa a fazer 

parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa cuja proposta foi 

classificada em 1° lugar no certame acima numerado, qual seja: R$ 69.660,00 (sessenta e 

nove mil e seiscentos e sessenta reais). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

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

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar convenien 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-0 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614- e-mail: licitacaoPconchal.sp.gov.br  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

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

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

	

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

8.6. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 
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8.7. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

CLÁUSULA NONA 
— DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
— DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

( 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DA PUBLICAÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

15.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

ADEMIR ANTO O DE AZEVEDO 
Preg eiro 

CO 	CIAI,. JOÃO AFONSO LTDA 
Cristiano Altarugio 

Representante Comercial 
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Assinatura: 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

0 0 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Comercial João Afonso Ltda. 
n° 40/17. 
Registro de preços para aquisição de cestas básicas para o 
Departamento de Promoção e Assistência Social. 
João Carlos Godoi Ugo. 

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

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

Conchal (SP), 13 de junho de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: Luiz Vanderlei Magnusson — Prefeito Municipal 
E-mail institucional: prefeito(q conchal.sp.gov.br   
E-mail pessoal: vandomagnussona hotmail.com   

CONTRATADA 
Nome e cargo: Cristiano Altarugio — Representante Comercial 
E-mail institucional: licitacaordioaoafonso.com.br   

Assinatura: 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 34/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.772/17 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 40/17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

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

Promoção e Assistência Social. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. Considerando que o Departamento está sempre disposto em atender a população 

conchalense da melhor maneira possível. 
2.2. E que para melhor atender o "Programa de Capacitação e Cidadania" conforme 

Lei n° 163/2009 e "Programa de Ação Emergencial as Famílias em Estado de 
Vulnerabilidade Social" se faz necessário a aquisição de cestas básicas, sendo um 
conjunto formado por produtos básico mais utilizado por uma família do município 
durante o mês. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 

ITEM 01 

VALOR UNITÁRIO R$ 
R$ 

 

VALOR TOTAL 

PRODUTO Cesta básica 
QUANTIDADE 20 (vinte) unidades mensais. 

TIPO Tipo "r 
UNIDADE Composta por 12 produtos. 

PROGRAMA "Capacitação 
QUART. 

e Cidadania" 
PRODUTO 

DESCRIÇÃO 
TÉCNICA 

ITEM 

01 02 

ARROZ: 
AGULHINHA TIPO 1 - 
EMBALAGEM SACO 

PLÁSTICO ATÓXICO DE 5KG: 
Beneficiado polido, longo fino, 

de 1' qualidade, sem 
necessidade de lavagem, 

grãos inteiros; com teor de 
umidade máxima de 15%; 

isento de sujidades e 
materiais estranhos; com 

validade mínima de 05 meses 
a contar da data de entrega. 

12,10 24,20 

02 02 

FEIJÃO: 
CARIOCA - EMBALAGEM 

PLÁSTICA ATÓXICA de 2KG: 
Tipo 1; safra nova; constituído 
de grãos inteiros e sãos; com 
teor de umidade máxima de 

15%; isento de material 
terroso; sujidades e mistura 

de outras variedades e 
espécies; validade mínima de 

8,90 17,80 

/7<.-  
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5 meses a contar da data da 
entrega. 

03 03 

ÓLEO DE SOJA REFINADO: 
Comestível, refinado, com 

adição de antioxidantes, sem 
cheiro, obtido de espécie 
vegetal; isento de ranço e 
substâncias estranhas; 

embalado em pet com 900m1. 

3,04 9,12 

04 01 

AÇÚCAR CRISTAL: 
Saco plástico atóxico de 5kg, 

Obtido da cana de açúcar, com 
aspecto, cor e cheiro 
característicos; sem 

fermentação, isento de 
sujidades, parasitas, 

materiais terrosos e detritos, 
animais ou vegetais; validade 
mínima de 6 meses a contar 

da data de entrega. 

9,28 9,28 

05 01 

PÓ DE CAFÉ SUPERIOR: 
Embalagem á vácuo de 

500gramas, Devendo ser 
produzido exclusivamente com 

grãos sãos e limpos, em pó, 
moído e torrado em processo 

de torração homogênea na cor 
castanho claro a moderado 
escuro, sem amargor, sem 
impurezas, com validade 

mínima 6 meses a contar da 
data de entrega. Deve conter 

selo de qualidade ABIC e PQC, 
obtendo qualidade global de 
6,51 pontos atestados por 

laudo. Apresentar as cópias 
do selo ABIC e do Selo de 

Controle PQC, juntamente com 
a ficha técnica e a amostra. 

8,25 8,25 

06 01 

SAL: 
Saco plástico atóxico 

resistente de lkg, refinado, 
iodado; com mínimo de 

96,95% de cloreto de sódio e 
sais de iodo, com validade 

mínima de 10 meses a contar 
da data de entrega; 

embalagem íntegra, sem furos 
ou rasgos. 

0,69 0,69 

07 01 

MACARRÃO: 
Saco plástico atóxico de 500gr, 

tipo "PARAFUSO" sem ovos, 

1,32 , 
 

132 

77<-  

massa alimentícia; seca para 
macarronada; vários formatos 

de boa qualidade, sêmola, 
vitaminado com farinha de 

trigo comum = 57,67%, farinha 
de trigo especial = 17,68, 
amido de milho = 1,53%, 
corante natural, tempo de 
cozimento 6 minutos; cor 

amarela; obtida pelo 
amassamento da farinha de 

trigo especial e demais 
substâncias permitidas; isenta 
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de corantes artificiais, 
sujidades, parasitas, 

admitindo umidade máxima 
de 13%, com validade mínima 
de 6 meses a contar da data 

de entrega. 

08 01 

MACARRÃO: 
Saco plástico atóxico de 500gr, 
tipo "ESPAGUETE" sem ovos, 

1,32 1,32 

massa alimentícia; seca para 
macarronada; vários formatos 

de boa qualidade, sèmola, 
vitaminado com farinha de 

trigo comum = 57,67%, farinha 
de trigo especial = 17,68, 
amido de milho = 1,53%, 
corante natural, tempo de 
cozimento 6 minutos; cor 

amarela; obtida pelo 
amassamento da farinha de 

trigo especial e demais 
substâncias permitidas; isenta 

de corantes artificiais, 
sujidades, parasitas, 

admitindo umidade máxima 
de 13%, com validade mínima 
de 6 meses a contar da data 

de entrega. 

09 01 

FARINHA DE MILHO: 
Embalagem saco plástico de 
lkg, amarela, grão de milho 

torrado e peneirado; isenta de 
sujidades, parasitas e larvas; 
validade mínima de 6 meses a 

contar da entrega. 

2,59 2,59 

10 01 

FARINHA DE TRIGO: 
Embalagem saco plástico de 
lkg Obtida a partir de cereal 
limpo, desgerminado, com 

uma extração máxima de 20% 
e com teor máximo de cinzas 

de 0,385%; obtida do trigo 
moído, limpo, desgerminado; 
de cor branca; enriquecida 

com ferro e ácido fólico; isenta 
de sujidades, parasitas e 

larvas; livre de fermentação, 
mofo, materiais terrosos e 

umidade; validade mínima de 
45 dias a contar da data de 
entrega. Deve ter rendimento 

excelente. 

1,39 1,39 

11 01 

EXTRATO DE TOMATE 
CONCENTRADO: 

Embalagem em lata 350gr, 
massa/pasta, produto 

resultante da concentração da 
p*a por processo tecnológico; 

preparado com frutos 
maduros, selecionados e sem 

pele, sementes e corantes 
artificiais, isento de sujidades 

1,39 

, 

1,39 

e fermentação; validade 
mínima de 12 meses a contar 

da entrega; latas sem 
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00 

amassado, bags bem 
fechadas, sem furos, de 

material resistente. 

12 01 

FUBÁ: 
Embalagem saco plástico 
atóxico de 1kg, mimoso 

especial, grão de milho moído; 
de cor amarela; com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios; 

enriquecido com ferro e ácido 
fálico; com ausência de 

umidade, fermentação, ranço; 
isento de sujidades, parasitas, 
larvas; validade mínima de 4 

meses a contar da data de 
entrega. 

1,15 1,15 

VALOR TOTAL DA CESTA BÁSICA R$ 78,50 

ITEM 02 

VALOR UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL R$ 

PRODUTO Cesta básica 
QUANTIDADE 70 (setenta) unidades mensais. 

TIPO Tipo "II" 
UNIDADE Composta por 07 produtos. 

PROGRAMA 
"Programação de Ação Emergencial as 
Famílias em Estado de Vulnerabilidade 

Social" 

DESCRIÇÃO 
TÉCNICA 

ITEM QUANT. PRODUTO 

01 02 

ARROZ: 
AGULHINHA TIPO 1 - 
EMBALAGEM SACO 

PLÁSTICO ATÓXICO DE 
5KG: Beneficiado polido, 

longo fino, de 1 a qualidade, 
sem necessidade de 

lavagem, grãos inteiros; com 
teor de umidade máxima de 
15%; isento de sujidades e 
materiais estranhos; com 
validade mínima de 05 

meses a contar da data de 
entrega. 

12,10 24,20 

02 01 

FEIJÃO: 
CARIOCA - EMBALAGEM 

PLÁSTICA ATÓXICA de 2KG: 
Tipo 1; safra nova; 

constituído de grãos inteiros 
e sãos; com teor de umidade 

máxima de 15%; isento de 
material terroso; sujidades e 

mistura de outras 
variedades e espécies; 
validade mínima de 05 

meses a contar da data da 
entrega. 

8,90 8,90 

03 02 

ÓLEO DE SOJA REFINADO: 
Comestível, refinado, com 

adição de antioxidantes, sem 
cheiro, obtido de espécie 
vegetal; isento de ranço e 
substâncias estranhas; 

embalado em pet com 900m1. 

3,04 6,08 

04 01 AÇÚCAR CRISTAL: 9,28 9,28 
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Saco plástico atóxico de 5kg, 
Obtido da cana de açúcar, 
com aspecto, cor e cheiro 

característicos; sem 
fermentação, isento de 
sujidades, parasitas, 

materiais terrosos e detritos, 
animais ou vegetais; 

validade mínima de 6 meses 
a contar da data de entrega. 

05 01 

PÓ DE CAFÉ SUPERIOR: 
Embalagem á vácuo de 

500gr, Devendo ser 
produzido exclusivamente 

com grãos sãos e limpos, em 
pó, moído e torrado em 
processo de torração 

homogênea na cor castanho 
claro a moderado escuro, 

sem amargor, sem 
impurezas, com validade 

mínima 6 meses a contar da 
data de entrega. Deve conter 

selo de qualidade ABIC e 
PQC, obtendo qualidade 

global de 6,51 pontos 
atestados por laudo. 

Apresentar as cópias do selo 
ABIC e do Selo de Controle 

PQC, juntamente com a ficha 
técnica e a amostra. 

8,25 8,25 

06 02 

MACARRÃO: 
Saco plástico atóxico de 

500gr, tipo "ESPAGUETE" 

1,32 2,64 

sem ovos, massa alimentícia; 
seca para macarronada; 
vários formatos 	de 
boa qualidade, sêmola, 

vitaminado com farinha de 
trigo comum = 57,67%, 

farinha de trigo especial = 
17,68, amido de milho = 
1,53%, corante natural, 
tempo de cozimento 6 

minutos; cor amarela; obtida 
pelo amassamento da 

farinha de trigo especial e 
demais substãncias 

permitidas; isenta de 
corantes artificiais, 

sujidades, parasitas, 
admitindo umidade máxima 

de 13%, com validade 
mínima de 6 meses a contar 

da data de entrega. 

07 01 

FUBÁ: 
Embalagem saco plástico 
atóxico de 1 kg, mimoso 
especial, grão de milho 

moído; de cor amarela; com 
aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios; enriquecido com 

ferro e ácido fálico; com 
ausência de umidade, 

fermentação, ranço; isento de 

1,15 

')i / 

1,15 

‘ 
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sujidades, parasitas, larvas; 
validade mínima de 4 meses 
a contar da data de entrega. 

VALOR TOTAL DA CESTA BÁSICA R$ 60,50 

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

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

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

4.3. As empresas vencedoras serão responsáveis por seus produtos até a data que expirar 
a validade dos mesmos, valendo para resolução de qualquer dúvida, o Código de 
Defesa do Consumidor. 

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

4.5. 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). 

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

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 05 (cinco) dias 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 

15:30. 
6.2. As entregas serão parceladas durante a vigência contratual. 
6.3. Vigência contratual de 12 meses. 

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

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

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

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

9. AMOSTRA: 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

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

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

Elementos relativos ao exercício de 2017, a saber: 
12.1.1. n° 33903200/082440007.2.121/02.03.01. (112) - Fonte: Tesouro 
12.1.2. n° 33903200/082440007.2.121/02.03.01. (1582) - Fonte: Tesouro 
12.3. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

13. RESPONSÁVEL / GESTOR: 
13.1. Ãngela Maria V. da C. Caleffi - Diretora do Departamento de Promoção e Assisténcia Social 

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


