
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL, 

ESTADO DE SÃO PAULO ;61 

441ket3=°"" 	 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 3 7/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 

REGISTRO DE PREÇOS 

DATA DA SESSÃO: 20/06/17 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 20/06/17 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 20/06/17 das 09:30 ás 10:00 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 20/06/17 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 1;1_EGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

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

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

ser realizada de acordo com a legislação mencionada no 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 inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

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

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

	

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

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

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

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

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

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

	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identificações externas: 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 20/05/17 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 20/05/17 

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAI£ O r  
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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: licitacao@conchal.sp.gov.br  e ou pelo site: www.conchal.sp.gov.br. 

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

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

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

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

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

9.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
(ART. 31 DA LEI N° 8.666/93):  

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL g 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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. 

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 
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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$ 2,00 (dois reais). 

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2.12. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao edital. 
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11.2.13. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se 
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na 
mesma sessão do Pregão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.4.1. Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 
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14. DO REGISTRO DE PREÇOS: 
14.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sua publicação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atualizada, são obrigações da empresa licitante: 
I 	Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 
II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 

Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 
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III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata 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 
econômico-financeiro da Ata Registro Preços, mediante prévia autorização da 
Administração Municipal. 
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2 2 . 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 
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. 

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 n° 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 ã 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: licitacao@conchal.  sp. gov. br. 

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

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

24.13. Fazem partes integrantes deste edital: 
ANEXO I 	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 n9  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. 

LO V N RLEI MAG1VU ON 
Prefeito Municipal 

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

MINUTA CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAI, N° 37/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 

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

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

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

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

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

certame, na sessão pública de processamento do Pregão. 

Local e data, 	de 	 2017. 

Assinatura 

carimbo CNPJ) 

(Firma reconhecida) 

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

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 

, 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 dc 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 n42 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° 37/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 

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

convocatório, que a empresa 	  (denominação da pessoa 

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

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

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

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

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

Presencial, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 

inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	  por intermédio de seu 

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

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

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

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

cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

Local e data, 	de 	 2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 

inscrita no CNPJ n° 

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

portador(a) do RG n° 	  e CPF n° 

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

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

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

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

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

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 e-mail: licitacao0conchal.sp,gov.hr 

Sr.(a) 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 

	 , 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 rig- 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame o Registro de preços para a aquisição de aparelhos 

de ar condicionado para o Departamento de Saúde de Conchal/ SP. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. A aquisição de aparelhos de ar condicionado contemplados na proposta de aquisição 

de equipamento/material permanente, n° da proposta: 11146.159000/1150-01, visa 
suprir a necessidade de controle de temperatura em alguns setores do Departamento 
de Saúde que carecem deste controle para a conservação de medicação, para o 
atendimento público adulto e infantil em condições confortáveis de permanência. 

3. DESCRIÇÃO: 

ITEM QTD OBJETO DESCRIÇÃO 

01 19 Ar Condicionado 
COM CLIMATIZAÇAO QUENTE E FRIO, 

TIPO SPLIT MINIMO DE 7.000 BTU 

02 02 Ar Condicionado 
COM CLIMATIZAÇAO QUENTE E FRIO, 

TIPO SPLIT MINIMO DE 12.000 BTU 

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

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

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

4.3. 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). 

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 15 (quinze) dias úteis 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 90 dias. 
6.4. Equipamento novo, sem uso anterior. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. CEMEC - Rua Minas Gerais, n° 279 Parque Industrial em Conchal - SP 

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

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. Mínima de 12 meses a contar da entrega do objeto. 

9. AMOSTRA: 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

11. FORMA DE PAGAMENTO: 
11.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuada pelo 

município em até 30 (trinta) dias e ou até a liberação do convênio, 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. 

12. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
12.1. As despesas decorrente correrá por conta da Dotação Orçamentária do Elemento 

relativo ao exercício de 2017, a saber: 
12.1.1.n° 4490529999/ 103010010.2.028/02.13.01. (980) (981) - Fonte: Federal 
12.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

13. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
13. 1. Roberta Fávero - Diretora Departamento de Saúde 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

NOME DA EMPRESA: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

Apresentamos nossa proposta para o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE 
CONCHAL/SP, descritos abaixo objeto da presente licitação, modalidade Pregão 
Presencial, acatando todas as estipulações consignadas neste edital: 

ITEM QTD OBJETO DESCRIÇÃO MARCA 
R$ 

UNIT. 
R$ 

 
TOTAL 

01 19 AR CONDICIONADO 
COM CLIMATIZAÇAO QUENTE E 
FRIO, TIPO SPLIT MINIMO DE 
7.000 BTU 

02 02 AR CONDICIONADO 
COM CLIMATIZAÇAO QUENTE E 
FRIO, TIPO SPLIT MINIMO DE 

1 12.000 BTU 

VALOR GLOBAL R$ 0,00 (reais). 

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

Razão Social: 	  endereço completo 	  

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

	  - Fax: ( 	)  	, endereço eletrônico: 	  

Prazo de pagamento: 	  

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

município: 	  

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

Prazo de garantia do objeto: 	  

Nome do responsável pela assinatura 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 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 

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 tipi: "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 aparelhos de ar condicionado para o Departamento de Saúde de 

Conchal/SP, nas quantidades, termos e condições descritas no ANEXO VII - Termo de 

Referência do mencionado edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos 

preços, oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima 

numerado, qual seja: R$ 	  

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

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

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

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

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

CLÁUSULA 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, ria 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 pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

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

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

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

CLÁUSULA NONA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA DECIMA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

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

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

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

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

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

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

IV 	Através do Departamento/ Setor dentro do prazo de vigência do 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 r° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor madimplido, 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 c escrito da Administração, nos 
casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DA PUBLICAÇÃO 

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

15.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO 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 ANTOIVIO DE AZEVEDO 
Pregoeiro 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 
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ANEXO ÚNICO 

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

TERMO DE ADESÃO 

	 , portador do CPF n° 	  

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

n° 	 no 	Bairro 

	  na cidade de 	 , representante legal da 

empresa 	 . cadastrada no CNPJ/CPF sob o 

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

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

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

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

Cidade, / / . 

Assinatura do Aderente 

Telefone: 
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LEI N° 1.697 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009. 

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

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

atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

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

PDS 

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

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

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

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

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

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

Art. 5° - O Poder Executivo deverá promover campanhas de 
esclarecimento e estímulo à doação, como forma de incentivar o programa e o espírito de 
"comprometimento social" em todos os cidadãos. 
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Art. 6° - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 

no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

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

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 
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DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

ORLANDO CALEFFI JUNIOR, Prefeito do Município de Conchal, Estado de São Paulo, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei; e, 

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

30 de dezembro de 2009; 

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

DECRETA: 

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

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

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

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

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

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

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

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) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchal.sp.gov.hr  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 
CONTRATO/ ATA: n° 	/17. 
OBJETO: 	 Registro de preços para a aquisição de aparelhos de ar 

condicionado para o Departamento de Saúde de Conchal/SP. 
ADVOGADO: 	Adriana Franco da Silva. 

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

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

Conchal (SP), 	 de 	de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail institucional: prefeitoáz conchal.sp.gov.br   
E-mail pessoal: vandomagnussonrahotmail.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 - 	licitacaotakonchalsp.govIr 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

r` • ; ;"7  

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 

REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE CONCHAL/SP 

RAZÃO SOCIAL: 	  

CNPJ n°: 	  

ENDEREÇO: 	  

e-mail: 	  

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

PESSOA PARA CONTATO: 	 

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

Local:  	de 	de 2017. 

ASSINATURA 

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

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

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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Licitação e Compras 

EDITAIS E LICITAÇÕES 

Fique por dentro dos docu 	 is e icitaçoes •a  • - - • . . 	'o de Conchal 

PREGÃO PRESENCIAL 37/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O DEPTO. DE SAÚDE 

Divulgado em 31/05/2017 às 16:24:15hs 

PREGÃO PliegtfiCIAt--26-tt7-  - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM 

AMBULÂNCIA TIPO D, UTI MÓVEL, ADULTO, INFANTIL E NEONATAL DE PACIENTES 

DO SUS EM ALTO RISCO 

Divulgado em 31/05/2017 ás 16:20:07hs 

PREGÃO PRESENCIAL 35/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE ENFERMAGEM, SAMU E ODONTOLÓGICOS 

Divulgado em 31/05/2017 às 16:18:00hs 

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 ás 16:16:44hs 

PREGÃO PRESENCIAL 31/17 - 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 15:33:43hs 

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 

Links Interessantes 
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 ern 03/04/2017 às 15:43:57hs 

AmmMak,\...  

Qniwo DO ESTADO DE 

SAO PAULO 

11 a 
UM PAIS DE TODOS 

GOVERNO FEDERAL 

http://www.conchal.sp.gov.brisource/orgaos/licitacao_compras/editaisjsp 	 1/20 



Pro- 
e empresa espedaltoada 

, para amura° de serviços de exames e interpretação cie 1 
rmsonenria magnetka - Exenamento dia 20/06/17 às 09:30 e 

¡ abertura as 10:00 horas - O edital torwIeto palme ser adejei- 
rido no site wawconchal.s,p.qov.br  r ou alo emai: lkitacaole 
conchalrogov.br - Maiores intonações pateia° scr &telas na 

1 Rua Francisco F. Alees 364, Centro. Conchal SP, nos das Mais .1as ¡ 
1 03:00 as 16:00 horas ou atreves ao leleftine 119) 3866-8600. 

Conchal, 31 de mao de 2017. 
I 	Ademir Antonio de /ceve!, - Pregoeiro 

PREGÃO PRESENCIAI 
A Prefeito. do Municia° de Conchal torna público aos 

I interessados que esta aperto o Pregão Presenrial 39/17, Pro- ¡ 
cesso 3813/17 - Objeto: Registro de preços para a aquisição de 

¡ rações, materiais. buirmos e medicamentos ocra uso veterinário 1 
- Encerramento cfia 22766/17 es 09:30 e abertura ás 10:00 1 

I horas - O edital completo perderá se adquindo no site VOMO, 
1 conckatsp.gcre.br  e cia pelo e-mail: licitadoCcondatspeov.br 

- Maiores infontrações poder` ° ser obtidas na Rua Francisco F. 1 
Abres 364, emno Cendal SR nos dias erreis das 08:00 às 16:00 

, horas ou através do telefone (19) 3866-8600. 
Conchal, 31 de maio de 2017. 
Ademie Antonio de Azeredo - Pregoeiro 

Í 	PREGÃO PRESENCIAL 
Í 	A Prrteitura do Municia° de Conchal toma palko aos 

inreessados que 003 aberto o Pregão Presencial MO 7, Pro• 
1 cesso 38CSN 7 - Objeto: Coo:ralação de empresa especializada Í 
I para prestação de serviços em manutenção preveniam e corre- 

tive ;te egomamentos para o Depto de Saude - Encesainento 
de 23/06/17 ás 09:30 e abertura às 10:06 horas - O cotai 

: completo pudera ser adquiodo ror sita roma onchal.spgoutx e 
eu pelo ,rnail: liritecaofeconchalsp.govit - Maiores informa. ¡ 

¡ ções poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Mws 364, Centro, I 
] Conchal SR nos dias úteis dos 08:00 às 76:00 !roeis ou através 
; do telefone (19) 3866.8600. 
Í 	Cononal, 31 de maio de 2(•1 7. 

1 	Aderne Antonio de Azevedo - Pregoeiro 

interessados que este abeto o Pregão Preserva' 37P 7. Pm-
cesso 3776,17 - Objeto: RegiStiO de Preços para aquisáric de 

1, aparelhos de ar condicionado paro o Depto. de Saúde - Encena-
mento dia 20.'06/17 às 09:30 e abertura ás 70.o° horas - O ed. 
tal completo [mera ser adquirido no sare wrvvecordalspigov. 
lar e ou pelo ernail lkitacao.conchalsp.gover - Maiores
iformações poderão se! obtidas na Rua Francisco E Alves 364, 
Centro, Conchal SP, nos das úteis das 08:00 às 16.e0 horas ou 
anaves do telefone (191 3866-8600. 

Conchal, 31 de maio de 2017. 
Ademir Ant000 de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 

Mura do Municipal de Conchal toma pu 
interessados 	 o O Pregão Pr 
cesso 3773/17 - Objeto: ,on 

182 - São Paulo. 127 (102) 	 Diário Oficial Poder Executivo - Seção I 
	

quinta-feira, 1° de junho de 2 17 

conforme processo admirtstratvo o' 182502017 - Marcos CORUMBATAI  
Augusto lardm - Superintendente. 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

j de 12 (dom) meses, conforme Edital e T 
I proceamento de cenfoondade coro a Lei 
i suas alterações, Lei Federal 10.520102. com  o 

CARTA CONVITE Ni 012017- OBJETO: CONTRATACÃO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAI 	I 3.555 de 08/08/2000 e coma Decreto Munktpa/ 
EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA - SANEAMENTO ! 	 I de janeiro de 2009. O Edital completo emontra-se a • 'posição d' °ição7  
MmCD E MEIO AMBIENTE - PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 	45150 DE LICITAÇÃO 	 ( dos interessados no site: vrivrtaistaispaulista.m.gov •.. Maiores 
CONSULTORIA. ANALISE E ASSESSORIA TÉCNICA PARA A ELA- t 	PREGÃO PRESENCIAL te 013077  - PROCESSO 0/' 13/7077  I informações no Setor de licitações sito na Ao An • Prado, e' 
BURAÇÃO DE ESTUDOS PARA A COLETA E TRATAMENTO DS t 	Por dererminação do TWeinal de Contas fixa-se nova data ! 2720. fone (16) 3133-9300. 
EFLUENTES INDUSTRIAIS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ¡ Para abeetura do PREGÃO PRESENCIAL re 013017. do tipo ¡ 	Katiuscia de Paula Leonardo Mendes- Prefeita Municipal 
ESGUIO - ETE, NO MUNICÍPIO DE CAIANDUVA - Empresa Ven- Í menor WH°. Per.a/Miúdo de eroro0.1 roronteçart para os Inc. 
cedora: ESA ENGENHARIA SiS. • VALOR R$ 84.000,00 (oitenta e ' darorios Irobliroe do legislativo e erorod. de Cortrodrotro'Se 1 CR UZALIA  
quatro mil i.id - u,,,,, ,,,,,,toãffl¡m_ Superintendente.  I conforme discirninado no ANEXO I - TERMO DF REFERENCIA. 1 	 . 

; com encerramento para dedeneareemo às 08030min do dia 
13/06/2017. valor do Edital: Gratuito O Edital corrigido e seus 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁUA  
Anexos estarão deponiven para redrada no horário comercial ' 

1 na Prefeitura Municipal de Caumbaue sita à Rua 4. n' 147, 1 	ATA DE RECHSTRO DE PREÇOS O' 026/2017 

Centra Corumbatai-SP, mediante e apresentação de um CD • 	Êromw e' 802,2017 - 10,03".  Presencial  00  0162077. 
(Compact Disc) o, Pen Drive, de Loa imalidade, gravavel para Net.: Re9ietro de preços para aquisição de erodrtemendm 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL 1812017. Aquisição parcelada de gravaçãbot do. '"I'n-- 'C'ihr ". edr "'"' d''n'dg'bi".  '''' VP'enractodolr"MORA"'"ESt°&deLIM'úA Md'ED,CAMmuEnNidPi°10S LdTeDAC"'HMEli.'inSsR- COMM a asspogos , ceven a e empresa solicitanteenviar os 

1 materiais de 'impero para as piscinas municipais 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cerquilho 

	

	
;dados cadastrais. CNP/ Insokeo Estadual. endereço completo. Oto no CPNIsob o n° 22.430216/0001-20. Vencedora dos itens: 
Í telefone e e-mal eu peio site ovnertoneabattrtspeova com o 14. 15. 20 e 80. Data de Assinatuea: 26/053017. José Roberto 

CONTRATO 390017 de 31/05,2017 1 r~vo acero-eterno do comprovante de retirada do edital Cirin°' Prelerto  M0rodPal- 
Controlada: Bruna Belizari Orando ME 	 ( pelo rire. Conontataf. 30'05/2017. Pregoeiro e Equipe de Apeio. 	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ne 027/20,7 
Valo, RI 46.079,50 Processo n' 88212017 - Pregão Presencial n' 018/2017. 1 (Portarias M8W2017. 65400017 e 6556/2017). 
CONTRATO 40/2317 de ?1/05,2017 Objeto: Registro de preços para aquisida de medicamentos para 
Contratada: PC Ribeiro tumor COmerrtal EPP 	 ! COTIA 	1 o departamento de saúde do inunicipm de Cruiália-SP. Vence. 
Valor RS 1.228.00 	 doa: TRIUNFAL MARIUA COMERCIAL UMITADA . EPp. inscrita 
Vigência: 12 meses 	 . : 	 no CPNI sob o n° 64.815.897/0001-94. Vencedora dos itens: 1, 
EXTRATO ADITIVO De CONTRATO 	 ! PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 	6, 29, 33, 48, 56. 81 e 89. Data da Assinaboa: 26/0512017. José 
PREGÃO PRESENCIAL 11/2017- fornecimento de serviços ( 	 Roberto Cirino • Prefeito Municipal. 

para tremi:iate escolar rural para o Municipio de (e/quilho 	i 	NOTIFICAÇÃO 	 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13° 028/2017 
Contrato Aditivo n° 01.31/2017 do i07052017 	 Í 	FiCa, O Sc Benedito )05ê Simões, portador da cédula de 	Processo no 8820017 - pregão prose-ode' o' 018/2017. 
Objeto: aditivo de 65 km a ser rodados por da, ror-dizendo : identidade RO M5989890-1. NOTIFICADO ...Mero,  escoe- 1 Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 

a mars 9620km para o exercício 2017 	 Í pilhado de advogodo(a). na data de 09/0672017, as 09:00, 1para o departamento de sande do mondei!, de Crusalia-SR Vem- 
! perante esta Secretaria Municipal de Assuntos Jurkikos, situada cedera' R.A.P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
( à Av. Roteei, ne110, Jardim Norma. Coda/SP, a fim de se inter- 1 CIDA. inscrita no CPNI seb o ne 06.968.10710001-04. Vencedora 
i rogado sobre os fatos descritos nos autos do processo 2648/17. 	dos itens: 3. 4. 5. 7, 10, 11, 12. 13. 18. 19.21, 22. 23. 24.25.26, 

CNP(: 13.037.58710001-55 AUTO POSTO SPW tEDA R& 27, as 31, 39. 41, 42, 44,45, 46, 47, 49, 50, SI, $3, 55, 57, St 
20.327,40 CNP': 61.602.199,0173-50 COMPANHIA ULTRAGAS 1  59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
S.A RS 2.255.03 CNPO09.1362.451/0001-28 CESAR AUGUSTO 79, 83. 86. 87, 88, 90. 91, 92, 93. 95. 96, 97, 100, 101. 102. 103, 
GALLIANO DA SILVA RS 2.21403 aue: 15.414.98610001.13 j 104. 105, 107, 108, 110, 114, 11S. 116, 118.119 e 120. Data da 

( Orion vision comercial RS 1.850.00 CNP': 02.637.139/0001. Assinatura:26.0512017.lose Roberto Cirino - Prefeito Municipal. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 	: 64 MARCELO DOS SANTOS BAREBOZA R$ 814,40 CNP": i 	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6' 029/2017 

13.074.433/0001-33 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES RS1 	Processo n' 882/2017 - Pregão Presencial rei 0180017. 
PREGÃO PRESENCIAL 	 1151,20 	 I Objeto: Reg:stro de preços para aquisição de medicamentos para 
A Prefeitaa do Município de  Conchal tones PüLfko aro i 	JUSTIFICATIVA: Os pagamentos autorizados.não obedecem i o departamento de salde do municipio de Crozália-5P.Vencedo- 

interessados que esta aberto o Pregão Presencial 34/17, Pro- Í e  „ler, ,,,,,,eme  diodo  mo artigo  ea do  jo., e,666/93.  por I ra: 1.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEDO - MEL' - ME, inscrita 
cesso 3772/17 - Objeto: Registro de Precos pa•a rteunição dei ,e tratar de serviço ,materiais e meios de indispensweis a dar m no CPNI !oh o n° 22.679.352/0001-58. Veocedwa dos itens! 2, 

Extrato de Temo de Adunem° ao Contrato n° 100016-Con- I cestas bateras Pe. o Delrok de ProdweE. e Akentiroro 50,9e1  I continuidade normal ac obrigações da Administração 	9, 34, 43, 54, 67, 82, 84, 109. 111 e 117. Data da Assinatura: 
tremo:  tenoporiedor, mu eadi epreoeiejo, eorioejeçao  de  ( - Encerramento dia 13/0617 ás 09:30 e abertura es 10:00 I 	I) Proemso 10•538117 - Cot. Convite 017/1 7 - Contra- 26/053017. Jose Roberto (doo - Prefeito Municipal. 
empresa para prestação de serviços de transporte de alunos ! horas  - O odeio  ...role,. Prole.ã set  adrolirÍro! na LM 'oro. I rodo de empresa para confecção de camiseta, A Comissão i 	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2017 
das redes Municipal e Estadual de ensino do Município de : ecrosroal•FP-0roroe e ou  Pelo <-m.0: liciteraôWcorortet ert'amew Í Permanente de tkitações decide habilitar as empresa. Astro 	Processo n' 8823017 - Pregão Presencial e° 0180017. 
Casa 3roma.-Aheroção da Clausule primeiro . Do objeto: Eid 1 - Mero,. infonertrerts Poder.o ser obtidas na R.. Er.nd,e. E I Comércio de Mequiras em Geral Eireli EPP. Mendes & Marques Objeto: Reentro de preço: para aquisição de medicamentos 
redwina da euilronetnem da tinha OE roetroro (1'10(2016 177 Alves 364, C.". Conchal sP...di.,,,el‘d'7,04,07M TEOR  i Distribuidora de Materiais Educacionais Uda - ME e 5 Silvai para o departamento de saúde do município de Cruzeiro-SR 
Irra a quantidade de 4 Km devido a redução da neta por rôo j horas  de oro.° d. Telefone ")38664"q• 	 1 Pereira - ME. e declara vencedoea pelo mescle preço a empresa S 1 Vencedora, MAMED COMERCIAL LIDA - EPP. inwnta no CPNI 
ir mais ao Sitio Santo Antônio dos Matingolo, perfazendo uno ; 	Conehal 31 de maio de 2011. 	 1 Situa Pereira • ME. Presidente CPL 	 I sob o n° 21.608.296/0e01•06. Vencedera dos itens: 16, 17, 40, 
total de 73 Km.-Casa Branca, 31.05.2017-Mareo COS. de Paiva I 	Adm. Antro,. de Azevedo  e Pro9roro. 	 • 98 e 99. Data da Assinatura 26/05/2017. José Roberto Grine - 
Aga.Preleito Municipal i 	PREGÃO PRESENCIAL , 1 CRISTAIS PAULISTA 	Prefeito Municipal. 

Erram de Termo de Aditamento ao Canoa° de Dispersa 1 	A Prefeita. do Mimei'. de Cenchal torna público aos : 	 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NI' 031/2017 
de lidtação n' 263016.Contratada: Mônica Medi Ribeiro : 'n'esed''' que está  abe'° ° Ne9q. Prero.L.1 3911• P.' ' 	 Processo n° 9300017 - Pregão Presencial ne 02012017. 
Poria ME-Objeto: Contratado de Empresa especializada na ¡ cesso 3777/17 - Objeto: Registro de Preços para aquisição de ¡ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA 	Objeto! Registro de preços registro de preços para a aquisição 
manutenção de (nitrais telefônicas PA8X em toda a Prefeitura.- i .at..is de  enferrre'ro'n• 'AMO e qd.I°1q9k. e Eq.....'"T° 1 	 de tubos de concreto delirado ao departamento de obras 
-Alteração de  aá„„1,, 5ê /na . Da  oke„je, F. p n,„,wdo  ; to da 14/06/17 M 09:37 e abertura às 10-.00 horas - O edite) I 	EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 	 e serviços urbanos do município de encabe - SR Vencedora: 
o oro. de  ,,jdé,de  , Contrato  de Dispensa  , Licitação , I completo podeã ser adquirido no site merosonchalseigov.br e 	PREGAO PRESENCIAL 0022/2017 	 MERIBA - ENGENHARIA E INDUSTRIA EIREU • ME, inscrita no 
262016, por maio 05 (do.) meses. .0 passara a vigorar ,to 1 OU pelo e-mail: licitacadeitconchalspgov.br - Maiores informa- , 	A PREFEITA MUNICIPAL de Crosts Paulista, tendo em viria 1 CPNJ sob o n°07.358.275AX411-40. Vencedora dos itens: I - RS 
03 de Mono de 2017 a 02 W novembro de 2017.<asa Branca, ! 9.  „PD°, „.° 'ee,..gbqq, q''.  "°', Pua Francisco F' Alq.  361, Coroo  ! '44'0' '''fl000,'''d'o, ",,rr,P,"`",,...„."'"„r,oLt."1,,'' Pregoeiro,,o, r 	390.00. 2 - RS 113,50, 3 - RS 76,00 e 4 - RS 62,30. Data da 

'''d°' Pela  '.'""'" '' ''''''"'" "'"'''''''''" °"roe"'"°  Assinatura: 30/05/2017. Jose Roberto Cirino - Prefeito Municipal. 3,0520174,r, César  d,  ?alva  ,9a.ere.i.i. ,,,,,,p.,1 	¡ sondar SP, nos mas uteis Cd, Utr... ill, 16:C43 Imas ou atrat,ét t nomeada  
; presente a favor daf,s,  osguinte(s) erma tslem(s) itemense CONCORRÊNCIA PÚBLICA ff o1,2017 - Prumo rei ! da tel.q.fgde (19) 3066'"°?: 	 • 	 EXTRATO  DE  TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

29/2017-Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEOALIZADA : 	e ,,o-  oo-  • 	. 	'
oe  . 
	'" 	 ! 	l' "" d' Analises Clinicas Her'id"Idq CNP/ Ir• 	Prwesso ri° 88212017 - Pregão Presenrial e` 018/2017. Conchal 31 de maio de 70' , 

; 12.140.974W901-S0- os itens Homologados com o vala de 3% NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO 1ORNALIST1CA i 	''''''''''''""o  "'red.' - P'''''''''° 	 Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
PREGÃO PRESENCIAL 	 ; de desconto sobre a tabela SUS compreendendo ELABORAÇA0 DE PROJETO GLAUCO comi  

aaVvaçanthal.SpgmlY e ou 
.sp.govIer - Maiores !ntorrnaedes poderão 

Rua Francisco F. Alves 364. Centro. Com  -hal Se nos das ui 
0800 às 16:00 horas ou ameis do te/'fone (15, 1866-8630. 

Conchal, 31 de maio de 2017. 
Ademir Movo de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 

( 	A Prefeitura do Murkipo de Coadal torna públk 

CATANDUVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

SUPERINTENDENOA DE ÁGUA E ESGOTO 
DE CATANDUVA 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRAEM. 
PRN, SSO ADMINISTRATIVO Nrt 20403075 - 0800: 

FORNECIM NTO DE ASSINATURA ANUM. DO BOLETIM DE 
DIREITO ADMINISTRATIVO (BDA) F DO ROLF IA4 Df LICITAÇÕES 
E CONTRA OS (BLC), PUBLICADOS PELA EDITORA NI )1 LIDA -
Contratam Superintendência de Agua e Esgoto de Catenária 
- Contratada: EDITORA 1401 LTDA - Aditar o puro do contrato 
em 12 (do e) meus, disponibakando o valor de RS 9.450,00 
trove mil tiateocemos e cinquenta reers). ne forma do artigo 
57, II da ler 8.666'93, com vigéncia a partir do Eia 2210612017 

..a.ccextertmMáálie‘ táit,  

sao beweírtiormAne  

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estojo de São Paulo em 01/06/2017 07:12:19. 
N° de Série do Certificado: 2FBFF231F67953761A5B98E81155C31gBC912C6E 
[ Ticket: 25870276 ] www.imprensaoficial.com.or 

CARAPICUIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA 

'sono de Licitação 
Pregoo Preservam n' 2112017 
PeocAdane 16286/2017 
Neto: Ag. de formula 'M.a infantil e dieta enteraL 
Recebimento dos envelopes: te/053017 14h30m 
Abem". 147363017 - 14h30 
Edital disponível na Av.PresVargas 280, com fornecimento 

de uma mida de Cd-R grovável. Informações: 11-4164-5500 
ramais: 5306 e 5308 

Adjudicação/Homologação da Carta Convite o` 140017 
Ptoc.Adm.n. 16892/2017 
fica adjudkada e homologada a Cana Convite supra: a 

empresa Hursan Comercial Ltda.EPP. 
Caraptruiba, 31 de maio de 2017 
Marco Aurélio dos Santos Neves - Preleito 

CARDOSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO 

AVISO DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS trt 002/2017 
O Prefeito Municipal de CardosoiSP usando da atribuição  

legal quis lhe é conferido torna público, para toriberimenro dos 
interessados, que se encontra aberto, na Secretaria da Adminis-
nação e Finanças / Darto de licitações da Prefeitura Municipal 
de Cardoso o Prxessc Lida°. n' 0510017 - Moda!~ 
Tomada de Preços sob n" 002/2017. Objeto CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO 
ARMADO, SOBRE O CÓRREGO SANTO ANTÓNIO MUNIOPIO 
DE CARDOSO/SP. Enceramento: 20/06(2017- AS 09:00 HORAS. 
Os interessados poderão participar desta licitação desde que 
previamente A1LO105 no Cadastro de Fornecedores desta Pre-
feitura Municipal, e atender às exigências contidas no editád. 
Informações pelo telefone: (171 3466.3900. 

Cardoso. 31 de maio de 2017. 
JAIR CÉSAR NA/lES - Prefeito Munkipal 

CASA BRANCA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

CERQUILHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 

Contratante. Preledura Municipal de CerguJho 
Contratada: Viação Calmpe Ltda 
Valor Aditado, 05 81.197.80 
Vigência: abrt2018 

CONCHAL 

• 

propostas das Empresas: Travelers Seguros Brasil 5,Ac; 
Seguros S.A e Segeos Sura S.A. conforme julgamentg 
greis e Equipe cleArioro.-Casa Branca, 31.05.2017-roho César 
de Paiva Aga-Prefeto Municipal 

PREGAI) PRESENCIAL N' 47/2017 	ocesso 
79/2017.001Mo: Registro de Preços paro atui 	ger 
alimentem para o Departamento Munia 	de Prompção 
SociaL peio período de 12 (doze) reeses.-0 	Sc Prefeito 
MunKioal hortmlOgaa proposta da Empresa 	go Cornem 
de Alimentos lida ME. conforme julgamento 	Pregoeira e 
Equipe de Apoio: Casa Branca. 31.0520174 moo (Mar de 
Paiva Age-Prefeito Municipal 

PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2017 	.cesso 
80/2017-0bierce Locação 	uns projetor de 0/ 	digital 
20 com servidos processador de Sorrio e eqrtefização 	sala. 
para uso no Caie mano de Casa Brarka..0 Exmo Sr Pre 
Municipal trvenologa a acomia da Empresa: Kinalard Locações 
e Eventos Ltda.. conforme julgamento da Pregoeira e Equipe 
de Apoio•Casa Branca. 31.05.2017-Marco César de Paiva Aga-
-Prefeito Munidpal 

CARTA CONVITE N" cego/ 7 . PROCESSO PP 770017.0bee 
to: Prestação de serviços ~Meados paro análise. revisão. 
formulação e consolidação de toda legislação de pessoal de 
AramintShaçãO do municio'. de Casa Beartrae5P, como objetivo 
de consolidar e atedie& em conformidade com a Constituido 
Federal e demais normas federais, Legislação existente no 
Municipio bei: como os apontamentos do retirai de Contas 
e Minister. Publico do Trabalho. Devera, também. ser nesta a 
estrutura administatirv da Prefeitura e averiguada a oconincia 
de desvios funda:ais:A Comissão Permanente de Licitações 
decide classificar as propostas das Empenas Los Constataria 
Emprmanal Uca. VOE Apta Assessoria e Consultoria Ltda. 
EPP e adjudicar a proposta de empresa D'Accord Assessoria e 
Treinamento Ltda. Concede-se o prazo legal constate no Art. 
109 de Lei Federal n 8.666/93 para as devidas interposições de 
reanc,-Casa Branca. 26.05.2017-Cláudio M. A. de Rezende 
lc-Presidente 

	

n aos 	Os interessados deverão procurar c setor competente da EDITORAÇÃO DIAGRAMAÇÃO. CRIAÇÃO DE ANÚNCIO INS- 1 interessadosA oPrefed°' d°,,MLI,...,°q0° deo.  Crod'o."`q toma  P',„,b1».- 	i .. 	.. 	 . . . 	. 	 Vencedoras: MORAES & LIMA MEDICAMENTOS UDA - ME, 

	

rs. 	rertu.  ra Munwpal para as prorideneras legais. TITUCIONM. REVISÃO, FINALIZAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS I 	'°q  ".'" e'''' ''' "eq'''' r.'"''''"' " 3. Pre ! Pr  - .. . 	. ' 	„ . 	 inscriro no CPNI sob o n° 22.430.216/0001.20. TRIUNFAL 
DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE  JORNAL  DENOWNADO  1 

cesso 
 - • 

	

so 3771,17 - Objeto: Registro de Preços para contratação de Í 	Costars Paulista . SP. c6 de ,41a. de 2017. 	 MUROU COMERCIAL LIMITADA - EPP. inscrita no CPNI sob 
'04ifeR10 OFICIAI DO MUNICÍPIO DE CÃS- BRANCA".-0 Exoro , 	 . 	 • 	- 

	

! etroseero especializada para prestado de servicos de transporte Í 	Katioecia de Paula Leonardo Mentias - PREFEITA MUNI- 
O 
 n 64.815.897/0001-94, RArt - APARECIDA - COMER- 

( em ambedánda tipo D. UTI movei, adulto, infante e neonatal de ', CIPAL Se Prefeito Municipal homologa a propost: da Empresa: CK i 	 CIO DE MEDICAMENTOS IEDA, inscrita no CPNI sob o o` 

	

o, o. ( pacientes do SUS en ala 'isto durante as trensferetrcias hospi- : 	EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 	 D6968.10710001-04, IA. MEDICAMENTOS REGENTE FEDO  - 

	

1 alues Integrada Lida' ME. c'den"  'ágarnen-  -- 1 talaros fora do município, garantindo ao paciente as condições ( 	PREGAS PRESENCIAI 0023301? 
Comissão Permanente de Lkitaçõex-Cma Branca, 31.05.2017- i 	. - 	 .- 	 • 	 OREI - ME, inscrita . CM/ sob o no 22.679.352/0001-5R 

	

, necessanas para a acendimento adequado até o hosaul de ' 	e PREFEITA MUNICIPAL de Cristais Parksta, tendo em vista 
Marco César de Pana Aga-Prefeito Municipal 	 i 	 e MAMED COMERCIAL LIDA - EPP, insana no CPNI sob o o° 

, referenda 24 horas - Enterramento ida 19.116/17 is 09:30 e I adjudicação eferuada neste Pregão Presencial pela Pregoeira 
PREGÃO PRESENCIAL N.  38/2017 - Processo ne , 	 21.608.296/e001-06. Data da Assim:tom 24/093017. José 

poderà se Mout- t nomeada pela Panaria N.2.4313017, HOMOLOGA o objeto do Roberto co,„ , Prefeito  ,,,,,,,,pm. 
69/2017-Objero: Contratado de serviço cie cobertura de seguro ! 

I aberto. a. 
ri 	 1 illicirarome 	presente a favo: da(s) seguinte(s)lrenalsrovels) neminri: 

	

na : 	I-Davis Ws Pan - ME. cupi Ne: 21.904.196/0001-19 - no 	
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO er C670017 para os Modos da Frota Municipal, Equipamentro e para os 	 • 

Prédios Municipais-0 feno Se Prefeito Municipal homol 	 Processo o' 994/2017 - Pregão Prosencial n' 022/2017. 
( itens 01 valor unir. RS 24.00 item 92 mim une. RS 1190, dem..... Neto: Reentro de preços para aquisição de bebedeuros de 

mia urra PS 0.35, km,  0412:: UPit. RS '..,.00. ¡sem 05 Val.o. 	ed.... „,,,,,,„ para o  ,,,,,,,,,,„..„,,, de  ..,,,,,,„,,,,,„ est„,,,,,,,„,,  ,,,,_ 
una. 	5,5O. 

Os 	rodos deverão procurar o setor competente da 
Prefeitura Mu 	para as prondências legai, 

Cristais Patim 	SP. 26 de Maio de 2017. 
Kaoussa de 	Leenk!do Meneei - PREFEITA MUNI- 

CIPAL 
Aviso de Liciter,ào 
Pregão Presencgi , 002672017 
Processo n° 7026/- ,17 
Objeto:- Registe e Preços para aquisição parcelada de 

óleos e lubrificam- onforme edital e termo de referencia. 
Data para 	dos envelope, tredenciarnento e sessão 

pública de l05 	roa 14 de junho de 2017 às 9 hora, 
A Pre 	a Monwpal de Cristais Paulista-SR torna pudico 

ao i 	sacies que encontra-se aberto oro seu setor de lida- 
o Pregão Presewial ne 002672017. tipo 'menor preço por 

:tem". objetivando Registo de Preços para fornecimento liar-
celado de cl os n lubrdiCantes no período de 1? (eme) mores, 
conforme Edital e Termo de Referencia, procedimento de conter 
nvdoW rema ei fedeal 8.666193 e suas alterações, Lei Federal 
10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de c:atuamo e com a 
Decreto MonLeual ne 1.903 de 07 de janeiro de 2009. O Edital 
completo end.-roa-se A d(sposição dos interessados no site. 
rverisonstaispaulista.sp.gcrirte Maiores informações no Setor de 
Lidtaçõee são na Av. António Prado, n'2720.foner1613133-9300. 
KATIUSCIA DE PAULA LEONARDO MENDES - Prefeita Municipal 

Aviso de licrtação 
A Pretenda Munwoal de Cristais Paulisrv.5P toma público 

aos interessados que encontra-se aberto uni seu setor de lici-
tações o Pregão Presenroal n" 0027301e, ripo "MOIar preço 
por item". objetivando Registro de Preços para fornecimento 
parcelado de Próteses Dentadas, conforme Edital e Termo de 1 

8.666/93 e suas alterações Lei Federal 10.520/02, com °Decreto 
Referência. arocedimento de conformidade com a Lei Federal 

Federal 3.555 de 08108/2000 e com a Decreto Municipal o° 1 
1.903 de 07 de janeiro de 2009. Data para entrega dos enveio-
Pee. riedenearnento e sessão pública de lances: dia 21 de junho : 
de 2017 às 9 horm0 Letal completo encontra-se A disposição 
dos interessados ao site:www.ontaispadista.sp.govbe Maiores 
informações no Setor de Lickades sito na Av. Antônio Prado, n° 
2720, fone (16)3133-9300. KATIOSCIA DE PAULA LEONARDO 
MENDES - Prefeita Municipal 

Aviso de Licitação 
Pregão Presencial e' 0025/2017 
Processo n' 702512017 
Objeto:. Registro de Preços para aquisição parcelada de 

Produtos Quiranas proa Tratar..., de Agua. conforme Edital 
e Termo de roterretria. 

Data para entrega dos envelopes crodexiarnento e sessão 
pública de lances: dia 19 de Junho de 2017 às 14 hora, 

O Munkipio de Cristais Paufista-SP. torna público aos 
Mteressados qies anotara-se afino em seu setor de licitações 
o Pregão Presewral ne 000250017. do tipo "menor preço por I 
itere'. ebjetivande Registro de Preços para forrednento parte- 1 
lado de Produtos Soimoos para Tratamento do Agua no perimo 1 

para o departamento de saúde do municia° de Cruzàlia•SP. 

tura e lazer e departamento de saide cio município de Cruzei", 
-SR Contratante: Prefeitura Municipal de Cruzalia. Contratada, 
HIWAMARES SILVA FERREIRA TOZON1 ASSIS - EPP, inserira no 
CPNI sob o n°  01.064.224/0001-20. Vala: 05 7.420,09. Data da 
assinam-à:30/05/2017. Jose Roberto Cirino • Prefeito Municipal. 

COMUNICADO; UCITAÇÃO ABERTA 
Modalidade- Pregão Presencial n`. 026/2017. Nem: 'Coo-

trataçã, de empresa para prestação de serviços de limpeza 
púdica para varrição de vias e logradouros públicos; realização 
de podas de árVores: manutenção de jardinagem, canteiros 
centrais e campos de futebol e retirada de galhos, entulhos e 
residoos de jardinagem no muniripio de Crtruelia.SP". Tipo de 
ficitadm: Menor Preço Global. Data de realização: 137063017 
- as 09h30min. Edital disponivel: worvcreizalia.spgcrvbr ou 
retirar no setor de licitações. Man informações na Prefeitura 
Municipal de Craália. na  Avenida Luiz Zandonadi. n° 120 ou 
atrases do telefone /18) 3376-1112 / 3376-1295. José Roberto 
C " 	Prefeeo Munápal.  

DIADEMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
DESP. SECR. FINANÇAS 
Adrogn)-se aberta(s) no Serv. de Compras sesta Prefeitura, 

els) seguinte(s) licitação(Fest 
P021117 - PC.04/17. Obeso Puro. de Mais. para Realização 

de Exames. Agendado, 14/0617 ás 091100. (5S): Pregão Eletrôni-
co:78 17 - PC:44/17.06mm SOM. de Aditeis Ade 32 p/ os veicu-
les da Frota MuniepalAgendado: 19/06/17 às 09600. (SFS Pre-
gão Eleeronico:79117 - PC:56/17. Objeto: Foro. de Medicamentos. 
Agendadc, 19/06/17 às 09h00. MS Pregão Eletônico8e/17 
- PC:31/17. Obto: Forra. de Mais Elétricos. Age.relado: 2096117 
às 09000. (S5); Pregão Ektrôni(0,81/17 - PC:55717. Objeto: Foro 
de Medicamentos. Agendado: 20/06/17 às 09000. (SÊ 

Informações, coou retirada Edital completo. tr.fiante rasa 
de 1510,00, oto no Sem Compras da PMD, R. Almirante Barroso 
111 -VI. St'. Dirce - Diadema, em dias úteis das 09130 às 15:30h. 
Te': 4057-7774 ou no sim. onvw.diadema.spegovbe 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
DESPACHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
PI 5.849/2017 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO 

DE CONVENHO celebrado entre o Município de Diadema e 
Associação Cultural educado.' Recreativa e Social, <ui° obje-
to é a transferência de recursos financeiros provenientes do 
Programa Nacional de Alimentação Escalar - PNAE, por MOIO 
do Fundo Nacional de DeservoNimento de Educação - FNDE. 
para aquisição eidos'va de géneros &Mentidos destinados 
à alimentação escolar dos alunos. Vigência: 16/B72017 a 
31/123017. Valor RS 24.0396.00. Dotação orçamentaria - 
20e4.12.306.0018.2.0843350e3-13087. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 
EM AMERICANA 

AVIM) 
CONCORRÊNCIA PUBLICA N' 1/2017 

Processo Administrativo n° 2.417/2017. Objeto: Contratação de em-
presa de engenharia para execução da Nova Captação de Agua Bruta 
no Rio Piracicaba, no Município de Americana/SP, com recursos do 
PAC II - Programa de Aceleração do Crescimento E, conforme es-
pecifiesçô, constantes no Termo de Referência e demais anexos. 
Obs: Levamos ao conhecimento dos interessados que o Sr. Diretor 
Geral indeferiu o recurso administrativo interposto pela empresa Ver-
sátil Engenharia Ltda, nos termos constantes do processo adminis-
trativo. Sendo assim, a data para a abertura daproposta comercial da 
empresa habilitada será no dia 01/06/2017 às 10h. 

Americana, 30 de maio de 2017. 
TATIANA CAMARGO NEVES 

p! Divisão de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA 
CAMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA 

AVISO DE ANULAÇÃO 

A Cirnam Municipal de Andradina, SP, torna público o Avi- 
so de Anulação do processo licitanirio e 014/2017 - Tomada de 
Preços 01/2017, que seria realizado no dia 07/06/2017, às 14h00, 
publicado no DOU, seção 3, ed. 95 do dia 19/05/20, pag. 197. Foi 
Anulado visando a assegurar maiores garantias à execução contratual 
e à prestação do serviço, conforme decisão circunstanciada nos autos 
do processo. 

Andradina. SP, 31 de maio de 2017. 
SILAS CARLOS DE OLIVEIRA 

Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA 
DA SERRA 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS Ni° 5/2017 

Processo Administrativo N° 64/2017 
A Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra comunica o 

resultado do Objeto: Contratação de empresa especializada para exe-
cução da Pavimentação do Bairro Caminhos de San Conrado - Arca 
total de pavimentação 6.657,87 ma - Araçoiaba da Serra/SP, conforme 
anexos. A comissão julga Habilitadas as licitantes 1 	DNP Ter- 
raplanagem e Pavimenudom Foresto Ltda, 3 - Obragen Engenharia e 
Construções Ltda e 4 - Construtora Madri Ltda e Inabilitada a li-
citante 2 - SPLBase Engenharia Ltda. Conforme artigo 109 da lei 
8.666/93, fica aberto o prazo para recurso. 

Araçoiaba da Serra, 31 de maio de 2017. 
MARIANA FLORÊNCIO MACHADO 

Presidente da CPL 

Bauru. 31 de Maio de 2017 
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR 

Diretor da Divisão de Licitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 3/2017 

Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 003/2017. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de enge-
nharia/arquitetura devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de 
responsável técnico habilitado na mesma condição para fornecimento 
de material e mão de obra visando a Adequação Urbanística do 
Entorno do Teatro na Avenida Marcelino Bressiane, conforme Pro-
jeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria e Cronogransa. 
MODALIDADE: Tomada de Preços. DATA DE ENTREGA DOS 
ENVELOPES até as 14:00h do dia 22/062017. DATA DE ABER-
TURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO: DIA 22/06/2017 as 
14:10h. O edital completo poderá ser adquirido até o dia 21/06/2017 
no Departamento de Compras da Prefeitura, no horário das 09:0% às 
16:006, ou pelo e-mail licitacao@caieiras.sp.gov.br  ou eliana.com-
pras®caieiras.sp.gov.br. Não enviamos edital por fax c/ou correio. 

TOMADA DE PREÇOS N° 4/2017 

Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 004/2017. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de enge-
nharia/arquitetura devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de 
responsável técnico habilitado na mesma condição para fornecimento 
de material e mão de obra visando a Adequação Urbanística da Praça 
da Avenida Emancipador Ivo Manoel - Portal das Laranjeiras, con-
forme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cro-
nograma. MODALIDADE: Tomada de Preços. DATA DE ENTREGA 
DOS ENVELOPES até as 16:00h do dia 22/06/2017. DATA DE 
ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO: DIA 22/06/2017 
as 16:10h. O edital completo poderá ser adquirido até o dia 
21/06/2017 no Departamento de Compras da Prefeitura, no horário 
das 09:006 às 16:00h, ou pelo e-mail licitacao@caieiras.sp.gov.br  ou 
eliana.compras@caieiras.sp.gov.br. Não enviamos edital por fax e/ou 
correio. 

Caieiras. 31 dc Maio de 2017. 
GERSON MOREIRA ROMERO 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NI' 2/2017 

O Prefeito Municipal de Cardoso/SP usando da atribuição 
legal que lhe é conferida, torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que se encontra aberto, na Secretaria da Administração e 
Finanças / Depto de Licitações da Prefeitura Municipal de Cardoso, o 
Processo Licitatório n° 051/2017 - Modalidade: Tomada de Preços 
sob n° 002/2017. Objeto: Contratação de Empresa para Construção de 
Ponte de Concreto Armado, sobre o Córrego Santo, Antônio, Mu-
nicípio de Cardoso/SP. Encerramento: 20/%2017- AS 09:00 HO-
RAS. Os interessados poderão participar desta licitação desde que 
previamente inscritos no Cadastro de Fornecedores desta Prefeitura 
Municipal, e atender às exigências contidas no edital. Informações 
pelo telefone: (17) 3466-3900. 

Cardoso. 31, de maio de 2017. 
JAIR CESAR NATTES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 5/2017 

PROCESSO N° 85/2017 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 
PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PE ENSINO INFANTIL 

'PRÓ 
-INFANCIA", CONFORME CO N° 830077/2007 QO 

FUNDO NACIONAL DE D 	 MENTO DA EDUCAÇAO 
- 

Entrega dc E 
20/06/2017.Local Pr a B 
Altino Arantes, Sete d 
rani no mesmo d' 
Guaçu, 51 - Esqu a 

A Visita dente 
01/06/2017 a 19/0. 2017 de 
Departamento de .ra 
opção 3. 

Esclarecime 
29.05.2017 

R DE PAIVA AGA 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL 

A Prefeitura do Município de Conchal torna público aos 
interessados que está aberto o Pregão Presencial 37/17, Processo 
3776/17 - Objeto: Registro de Preços para aquisição de aparelhos de 
ar condicionado para o Depto. de Saúde - Encerramento dia 20/06/17 
às 09:30 c abertura às 10:00 horas - O edital completo poderá ser 
adquirido no site www.conchal.sp.gov.br  e ou pelo c-mail: 
r.o&onchalsp.gov  .br - Maiores informações poderão ser obtidas na 
Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 
08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 3866-8600. 

Conchal, 31 de maio de 2017. 
ADEMIR ANTONIO DE AZEVEDO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL N" 19/2017 

Registro de preços para aquisição de máquinas e equipa-
mentos a colas para o departamento de agricultura, abastecimento e 
meio am lente, destinadas ao apoio dos pequenos e médios _pro-
dutores rurais do município de Cruzália - SP. Vencedoras: CAS-
CAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ n° 
56.127.137/0001-66. Data da Assinatura: 24/05/2017. 

JOSÉ ROBERTO CIRINO. 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO 

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

Espécie: Cooperação Técnica que entre si celebram a Caixa Eco-
nômica Federal e o Município de Elias Fausto. Objetivando o acesso 
à Universidade Caixa Poder Público. Objetivo: Promover a capa- 
cita*, de gestores e técnicos da Parceira por meio de soluções
educacionais desenvolvidas especialmente para o setor público com o 
objetivo de proporcionar maior eficiência na gestão de recursos pú-
blicos e contribuir para aumentar a qualidade de vida da população. 
Custos e Despesas: O presente instrumento não gerará repasse de 
recurso entre os participes. Vigência: 24 meses a partir da data dc sua 
assinatura. Data de assinatura: 02/05/2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURISTICA DE GUARATINGUETA 

AVISO 
TOMADA DE PREÇOS N' 3/2017 

Processo: Tomada de Preços n.° 03/17. 
Objeto: Execução de obras de reabilitação de trechos críticos das 
estradas rurais do município. Edital: www.guaratinguetasp.gov.br. 
Local da sessão pública: Rua Jacques Félix, n° 02, São Gonçalo-
Guaratinguetá. Data: 21.06.17, às 14630. 29.05.17 

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURISTICA DE IGARAÇU DO TIETE 

RESULTADO DE CHAMADA PÚBLICA N' 2/2017 

Prefeitura da Estáncia Turística de Iguaçu do Tieté, Processo 
de Licitação 43/2017, Chamada Pública 02= - Ratifico, nos ter-
mos do artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93, o resultado do presente 
processo de Chamada Pública n° 02/2017, para a contratação do 
Projeto Individual: Marcos Antônio Palitaria, pelo valor total de RS 
19.997,90 (dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa 
centavos); °nino Formal: Associação dos Assentados Leiva Lurdes e 
Pequenos Produtores Rurais e Pequenos de Borebi c Região Noiva da 
Colina, pelo valor total de RS 76.777,10 (setenta e seis mil, se-
tecentos e setenta c sete reais e dez centavos); Grupo Formal: Co-
operativa dos Agricultores do Horto Aimmes Coopercrhora, pelo va-
lor total de RS 63.415 00 (sessenta e rés mil, quatrocentos e quinze 
reais) e Grupo Forma): Cooperativa de Agricultores Familiares de 
Itararé - COAFAI, pelo valor total de RS 31.375,00 (trinta e um mil, 
trezentos e setenta e cinco reais), objetivando a aquisição de hor-
tifiátis através da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Es-
colar/PNAE, até 31 de dezembro de 2017. 

(CARLOS
ei 

 ALBERTO 
  maio dc 2017. 

VARASQUIM 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES 
DA CUNHA PAULISTA 

AVISOS DE LICITAÇÃO 

Encontra-se aberto no Setor de Licitações da Prefeitura de, 
Euclides da Cunha Paulista  os os seguintes .processos licitatónos:  

TOMADA DE PREÇOS n° 01/2017 do tilo MENOR PRE-
ÇO GLOBAL objetiyando a CONTRATAÇA0 D EMPRESA PA-
RA PAVIMENTAÇA0 ASFALTICA, EXECUÇ O DE GUIAS, 
SARJETAS E GALERIAS PLUVIAIS EM VIAS. DE EUCLIDES 
DA CUNHA PAULISTA. DATA DA REALIZAÇÃO: 20/06/2017 - 
HORARIO: 08:30 horas - LOCAL: SALA DE -LICITAÇOES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULIS-
TA - SP, localizada a Avenida Antonio Joaquim Mano, 02, em Eu-
elides da Cunha Paulista, estado de São Paulo. 

TOMADA DE PREÇOS n° 02/2017,do tipo MENOR PRE-
ÇO GLOBAL, obj_etivando a CONTRATAÇAO DE EMPRESA PA-
RA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PARTE DA AVENIDA 
EUCLIDES DA CUNHA. DATA DA REALIZAÇAO: 20/Q6/2017 -
HORARIO:  09:30 horas - LOCAL: SALA DE LICITAÇOES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULIS-
TA - SP, localizada a Avenida Antonio Joaquim Mano, 02, em Eu-
elides da Cunha Paulista, estado de São Paulo. 

TOMADA DE PREÇOS n° 03/2017 do ti MENOR PRE-
ÇO GLOBAL_ ospéewvtivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PA- 
RA RECAPEA 	ASFALTICO EM DIVERSA RUAS 
TADA REALIZAÇ O: 20/0,6/2017 - HORARIO: SI0:30 horas DA- 
LOCAL: SALA DE LICITAÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA - SP localizada a Avenida 
Antonio 10agulin Mano, 02, em Euclides da (unha Paulista, estado 
de São Paulb.Os Editais em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados de 2' a 6' feira das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 
17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura, podendo serem 
baixados na pagina oficial do mimicipio vni/weuclidesdacu-
nha.sp.gov.br  Informações pelo telefone (18) 3283-1121/3283-1123. 
E. da Cunha Paulista, 31/05/2017 

CHRISTIAN FUZIKI IKEDA 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

AVISOS DE LCITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL 24/2017 

Notificação de Abertura de Licitação - Edital n.° 166/17 -
Processo n.° 16.368/17 - Modalidade: Pregão Presencial n° 024117 - 
TIPO MENOR PREÇQ POR LOTE - AMPLA PARTICIPAÇÃO - 
Objeto: CONT,KATAÇA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU 
ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL PARA EXECUÇÃO  DE 

\„„....„. PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - pTS, JUNTO AO ÇON-
DOMINIO RESIDENCIAL TRES AMERICAS I, CONVENIO 
0327.597-27 MCIDADES/CAIXA DO PROGRAMA MINHA CA-
SA MINHA VIDA - Interessado: Gabinete do Prefeito. Data do 
Recebimento dos envelopes e sessão do pregão: 21/06/17 às 
08h3Omin na sala de reunião da Secretaria de Administração/Divisão 
de Licitações, sito à Praça das Cerejeiras n° 1-59, 2° andar, sala 6. 
Informações e retirada do edital na Divisão de Licitações, no horário 
das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1113 ou 3235-
1287 até o dia 20/06/17, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 19/2017 

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital 
n.° 159/17 - Processo n.° 21.629/17 - Modalidade: 	o Presencial 
n° 019/17 - TIPO MENOR PR0 POR LOTE - LICITAÇÃO DI-
FERENCIADA NO MODO P

C 
 TICIPAÇAO EXCLUSIVA PARA 

ME E EPP - Objeto: AQUISI O DE MATERIAIS PERMANEN-
TES, MATERGUS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE COFFEE 
BREAK, VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO Dg TRABA-
LHO SOÇIAL - PTS DO RESIDENCIAL TRES AMERICAS I, 
OPERAÇAO 61° 0327.597-27 / MCIDADES/CAIXA DO PROGRA-
MA MINHA CASA MINHA VIDA - FAIXA 1 - Interessado: Ga-
binete do Prefeito. Data do Recebimento dos envelopes e sessão do 
pregão: 19/06/17 às 08h3Omin na sala de reunião da Secretaria de 
Administração/Divisão de Licitações, sito à Praça das Cerejeiras n° 1- 
59, 2° andar, sala 6. Informações e retirada do edital na Divisão de 
Licitações, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 
3235-1113 ou 3235-1287 até o dia 14/06/17, ou pelo site www.bau-
ru.sp.gov.br. 

°02 	às 08:50 horas do dia 
çu, 1 - Esquina com Rua 

ra os envelopes ocor- 

	

P 	Barão de Mogi 
es, S tor de Licitações. 
e rca zará entre os dias 

	

c 	antecedência, no 

	

le 	e (19) 3671-9770 

Casa Branca, 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://vmv.in.gavbeautertizichdeltml, 	 Documento assinado digitalmente conforme MP a' 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a 
pelo código 00032017060100220 

	
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 
	

0'0252 
DEPARTAMENTO DE LICITACÃO E CONTRATOS 

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

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão: 	37/2017 

Processo: 	2017/5/3776 

Objeto: 	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL SP 

PREÂMBULO 

No dia 20 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 

DOUGLAS LEANDRO FLORIANO 	 P & S LICITAÇÕES LTDA EPP 

RAFAEL SILVA DOS REIS 	 LG DE SOUZA BARSAGLIA 

VALMIR TAVARES 

 

MARIA CIRLEI DA VEIGA ME 

  

          

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. 

seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da 
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 

Item: 001.001 
Fase: Propostas 

LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP 	 R$ 1.599,0000 
MARIA CIRLEI DA VEIGA ME 	 R$ 1.500,0000 
P & S LICITAÇÕES LTDA EPP 	 R$ 1.430,0000 

Fase: P Rodada de Lances 
LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP 	 R$ 1.140,0000 
MARIA CIRLEI DA VEIGA ME 	 R$ 1.110.0000 
P & S LICITAÇÕES LTDA EPP 	 R$ 1.108,0000 

Fase: 2' Rodada de Lances 
LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP 
MARIA CIRLEI DA VEIGA ME 
P & S LICITAÇÕES LTDA EPP 

Fase: 3° Rodada de Lances 
MARIA CIRLEI DA VEIGA ME 

	

R$ 1.140,0000 	 3.clinou 

	

R$ 1.106,0000 
	

0.18% 

	

R$ 1.104,0000 
	

0.00% Melhor Oferta 

	

R$ 1.106,0000 
	

Declinou 

Item: 001.002 
Fase: Propostas 

LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP 
P & S LICITAÇÕES LTDA EPP 

Emitido em 20/06/2017 às 10:44:21 



PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 

Página 2 de 3 

MARIA CIRLEI DA VEIGA ME 
Fase: 1' Rodada de Lances 

LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP 
P & S LICITAÇÕES LTDA EPP 
MARIA CIRLEI DA VEIGA ME 

Fase: 2' Rodada de Lances 
LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP 
P & S LICITAÇÕES LTDA EPP 

	

R$ 1.500,0000 	 0.00% Selec n 

0253 

	

R$ 1.400,0000 	 12.00% 

	

R$ 1.300,0000 	 4.00% 

	

R$ 1.250,0000 	 0.00% Melhor Oferta 

	

R$ 1.400,0000 	 Declinou 

	

R$ 1.300,0000 	 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 	CLASSIFICAÇÃO 

Item: 001.001 
P & S LICITAÇÕES LTDA EPP 	 R$ 1.104,00 	1° Lugar 

MARIA CIRLEI DA VEIGA ME 	 R$ 1.106,00 	2° Lugar 

LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP 	 R$ 1.140,00 	3° Lugar 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.002 
MARIA CIRLEI DA VEIGA ME 	 R$ 1.250,00 	1° Lugar 

P & S LICITAÇÕES LTDA EPP 	 R$ 1.300,00 	2° Lugar 
LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP 	 R$ 1.400,00 	3° Lugar 

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

NEGOCIAÇÃO 

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

HABILITAÇÃO 

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

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

RESULTADO 

A vista da habilitação, foi declarado: 

001.001 P & S LICITAÇÕES LTDA EPP 

   

R$ 1.104,00 	Vencedor 

-ts151.002 MARIA CIRLEI DA VEIGA ME 

   

R$ 1.250,00 	Vencedor 

ADJUDICAÇÃO 

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

ENCERRAMENTO 

Os Licitantes foram informados que o Envelope-Documentação não aberto da empresa LG DE SOUZA BARSAG A EPP, foi dev vido ao _seu 
representante o Sr. Rafael Silva dos Reis. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros a Equipe de A 	sentantes dos 
licitantes relacionados. 

Não houve registro de ocorrências. 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

ASSINAM: 

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

Emitido em 20/06/2017 às 10:44:23 
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DE APOIO 

RAFAEL SILVA DOS REIS 

LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP 

VALMIR TAVARES 

MARIA CIRLEI DA VEIGA ME  

EX CORDEIRO 

Equipe de apoio 

Emitido em 20/06/2017 às 10:44:23 Página 3 de 3 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Ficam HOMOLOGADAS como vencedoras do "PREGÃO PRESENCIAL" 

N° 37/17, as empresas: P&S LICITAÇÕES LTDA - EPP, inscrita no 

CNPJ 22.450.200/0001-89, vencedora do item 01 perfazendo o valor 

global de R$ 20.976,00 (vinte mil e novecentos e setenta e seis reais) e 

MARIA CIRLEI DA VEIGA ME, inscrita no CNPJ N° 20.132.097/0001-

01, vencedora do item 02 perfazendo o valor global de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais), tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS 

PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 

PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE CONCHAL/SP. 

Conchal, 20 de junho de 2017. 

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

CNPJ 45.331.188/0001-99 — e-mail: gabinereconchal.sp.gov.br  — Home Page: littp:/ /www.conchal.sp.gov.br   
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PREGÃO PRESENCIAL N° 37/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 44/17 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos 20 dias do mês de junho 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 P&S LICITAÇÕES LTDA - EPP, situada na Avenida Brasil n° 760, Bairro 

Centro, na cidade de Mogi Mirim, Estado de SP, CEP. 13.800-024, e-mail: 

vendas3Widistribuicao.com.br, Fone: (19) 3549-5330 inscrita no CNPJ n° 

22.450.200/0001-89 e Inscrição Estadual n° 456.107.471.110, representada pelo 

Sr. Douglas Leandro Floriano, portador do CPF n° 294.298.958-00 e 

RG n° 40.855.839-8, 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 aparelhos de ar condicionado para o Departamento de Saúde de 

Conchal/SP, nas quantidades, termos e condições descritas no ANEXO VII - Termo de 

Referência do mencionado edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos 

preços, oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima 

numerado, qual seja: R$ 20.976,00 (vinte mil e novecentos e setenta e seis 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 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: Jicitacao0conchal.sp.gov.br  
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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. 

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

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

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor 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 observãncia da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

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

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

IV 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 
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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 c go do Foro da Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de Conchal/SP, excluído alqu r outro por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 44/17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame o Registro de preços para a aquisição de aparelhos 

de ar condicionado para o Departamento de Saúde de Conchal/SP. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. A aquisição de aparelhos de ar condicionado contemplados na proposta de aquisição 

de equipamento/ material permanente, n° da proposta: 11146.159000/ 1150-01 visa 
suprir a necessidade de controle de temperatura em alguns setores do Departamento 
de Saúde que carecem deste controle para a conservação de medicação, para o 
atendimento público adulto e infantil em condições confortáveis de permanência. 

3. DESCRIÇÃO: 

ITEM QTD OBJETO DESCRIÇÃO MARCA 
R$ 

UNITÁRIO 
R$ 

 TOTAL 

19 
Ar 

Condicionado 
QUENTE E FRIO

01 	 , 

COM CLIMATIZAÇAO 

TIPO SPLIT MINIMO 
DE 7.000 BTU 

KOMECO/ 
PRINCESS 
KOSO9QC 

1.104,00 20.976,00 

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

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

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

4.3. 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). 

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 15 (quinze) dias úteis 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 

15:30. 
6.2. As entregas serão parceladas durante a vigência contratual. 
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6.3. Vigência contratual de 90 dias. 
6.4. Equipamento novo, sem uso anterior. 

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

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

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. Mínima de 12 meses a contar da entrega do objeto. 

9. AMOSTRA: 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

11. FORMA DE PAGAMENTO: 
11.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuada pelo 

município em até 30 (trinta) dias e ou até a liberação do convênio, 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. 

12. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
12.1. As despesas decorrente correrá por conta da Dotação Orçamentária do Elemento 

relativo ao exercício de 2017, a saber: 
12.1.1.n° 4490529999/103010010.2.028/02.13.01. (980) (981) - Fonte: Federal 
12.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

13. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
13.1. Roberta Fávero - Diretora Departamento de Saúde 
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Assinatur 

CONTRATADA 
Nome e cargo: Douglas Leandro Floriano - Sócio-Proprietário. 
E-mail institucional: vendas3@ljdistribuicao.com.br   
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
P&S Licitações Ltda - EPP. 
n° 44/17. 
Registro de preços para a aquisição de aparelhos de ar 
condicionado para o Departamento de Saúde de Conchal/SP. 
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), 20 de junho de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e ca 
E-mail inst 
E-mail pesp 

o: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
ucional: prefeito@conchal.sp.gov.br   
1: vandomagnusson(dhotmail.com   
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 45/17 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos 20 dias do mês de junho 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 MARIA CIRLEI DA VEIGA ME, situada na Rua José Cosme Pamplona n° 

2350, sala 02, Bairro Bela Vista, na cidade de Palhoça, Estado de SC, CEP. 88.132.700, e-

xilai': licita.jc(dgmail.com,  Fone: (48) 3374-27 inscrita no CNPJ n° 20.132.097/0001-01 

e Inscrição Estadual n° 257498141, representada pelo Sr. Valmir Tavares, portador do 

CPF n° 057.293.759-80 e RG n° 4910038, 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 aparelhos de ar condicionado para o Departamento 

de Saúde de Conchal/SP, nas quantidades, termos e condições descritas no ANEXO VII -

Termo de Referência do mencionado edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os 

referidos preços, oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° lugar no 

certame acima numerado, qual seja: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

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

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

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

I 	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: 

I 	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: 

I 	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 cargo do Foro da Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de Conchal/SP, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

ADEMIR AN 	 A EVEDO 
Prego iro 

\) 
	

Prefeito Municipal 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.776/17 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 45/17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame o Registro de preços para a aquisição de aparelhos 

de ar condicionado para o Departamento de Saúde de Conchal/SP. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. A aquisição de aparelhos de ar condicionado contemplados na proposta de aquisição 

de equipamento/ material permanente, n° da proposta: 11146.159000/ 1150-01 visa 
suprir a necessidade de controle de temperatura em alguns setores do Departamento 
de Saúde que carecem deste controle para a conservação de medicação, para o 
atendimento público adulto e infantil em condições confortáveis de permanência. 

3. DESCRIÇÃO: 

ITEM QTD OBJETO DESCRIÇÃO MARCA 
R$ 

UNITÁRIO 
R$ 

 TOTAL 

02 02 
Ar 

Condicionado 

COM 
CLIMATIZAÇAO 

QUENTE E FRIO, 
TIPO SPLIT 
MINIMO DE 
12.000 BTU 

PHILCO 
PH12000QFM5 

1.250,00 2.500,00 

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

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

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

4.3. 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). 

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 15 (quinze) dias úteis a partir do recebimento da requisição. 
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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 90 dias. 
6.4. Equipamento novo, sem uso anterior. 

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

CEP: 13835-000 Fone: (19) 3866-8666 — e-mail: sa-ude@,conchal.sp.gov.br  e ou em 
outro local designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. Mínima de 12 meses a contar da entrega do objeto. 

9. AMOSTRA: 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

11. FORMA DE PAGAMENTO: 
11.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuada pelo 

município em até 30 (trinta) dias e ou até a liberação do convênio, 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. 

12. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
12.1. As despesas decorrente correrá por conta da Dotação Orçamentária do Elemento 

relativo ao exercício de 2017, a saber: 
12.1.1.n° 4490529999/103010010.2.028/02.13.01. (980) (981) — Fonte: Federal 
12.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

13. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
13.1. Roberta Fávero — Diretora Departamento de Saúde 
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L. 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Maria Cirlei da Veiga ME. 
n° 45/17. 
Registro de preços para a aquisição de aparelhos de ar 
condicionado para o Departamento de Saúde de Conchal/SP. 
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), 20 de junho de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail inst tucional: prefeito(dconchal.sp.gov.br  
E-mail pess • '1: vandomagnussonRhotmail.com   

Assinatura: 

CONTRATA 
Nome e cargo: Valmir Tavares - Representante. 
E-mail institucional: licita.jc@gmail.com   

Assinatura: 
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feitura Municipal, sito à Av. Richard Schweitzer de Albuquerque, 
200, Centro Cívico, até ás 14:00 horas do dia 14/07/2017, para aber-
tura a partir deste horário, tendo por local a sala de reuniões da 
Comissão Permanente de Licitações, no mesmo endereço. O Edital 
está disponivel no sito vrivw.rionegrinhose.gov.br  c os demais anexos 
memonal descritivo, quantitativos e projetos) poderão ser obtidos, no 
Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Rio Ne-
gnnho, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:30 ás 16:30 horas, 
mediante a entrega de um CD/R onde os arquivos serão gravados. 
Demais inforrnações pelos fones 47-3646-3648. 

Rio Negrinho - SC, 14 de junho de 2017. 
CESAR RONCONI 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 66/2017 

NOVA ABERTURA 
O Municipio de São José, leva ao conhecimento dos in-

teressados que fará realizar licitação tipo Menor Preço. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA REDE CORPORATIVA 
DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COMPOSTAS POR ACESSOS 
MPLS, BEM COMO O MONITORA~TO DO MESMO, ES-
PECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA E LINKS PARA 
ACESSO CORPORATIVO À INTERNET. Data e período de re-
cebimento dos envelopes de proposta e habilitação: dia 07/07/2017 às 
14h0Omin. Sessão de abertura das propostas: dia 07/07/2017 às 
14h30min. Local: Av. Alcione de Souza Filho, SM, Bairro Praia 
Comprida, Municipio de São José/SC, Centro Administrativo da Pre-
feitura Municipal, 3° andar. Maiores informações: Pelo fone/fax: 
(048) 3381-0000, pelo e-mail commaseletronicaspmsj@gmail.com  

São José-SC, 26 de junho de 2017 
KETY SILVA TRIERVEILER 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2017 

Processo Licitatório n° 31/2017 
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRF,SA ESPECIALIZADA EM 
CONSULTORIA NA AREA DA SAUDE PARA SERVIÇOS DE 
ASSESSORAMENTO DE GESTÃO, CAPACITAÇAO E FORTA-
LECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAUDE DE TANGARA-SC. Os envelopes contendo aspropostas 
de preços serão recebidos até às 14h00trun do dia 10/07/2017. O 
edital e seus anexos podem ser obtidos na sede Adm. do Mtmicipio, 
sito a Av. Irmãos Piccoli, 267, Fone 49 35321522. 

Tangará-SC, 23 de junho de 2017. 
NADIR BAU DA SILVA 

Prefeito 

ESTADO DE SÃO PAULO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Processo 29/2017. Pregão 24/2017. Objeto: LOTE 01 - aquisição de 
brinquedos para playground referente ao Contrato de Repasse a* 
794462/2013 - Processo n° 2587.1010932-41/2013 e Contrato de Re-
passe n° 818340/2015 - Processo n° 2587.1024.093-96/2015 - Mi-
nistério dos Esportes e LOTE 02 - aquisição de equipamentos per-
manentes academia ao ar livre, referente ao Contrato de Repasse n° 
818340/2015 - Processo n° 2587.1024.093-96/2015 - Ministério dos 
Esportes. CONTRATADO: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA 
EPP. Fica ajustado entre as partes que o prazo de vigência do 

contrato constante da cláusula quarta, item 4.1, será prorrogado por 
ate 30/12/2017. Todas as demais cláusulas e condições do contrato 
supra permanecem inalterados. Andradina, 26 de junho de 2017. 
Tamiko Inove. Prefeita. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N' 2/2017 

Processo n.° 648/2017 
O Municipio de Araçatuba, TORNA PÚBLICO a todos os 

interessados, que a licitação supra, de menor preço global, destinada 
à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORI-
ZONTAL E VERTICAL COM O FORNECIMENTO E COLOCA-
ÇÃO DA PLACA DE OBRA, EM RUAS DO CONJUNTO HA-
BITACIONAL JOSÉ SARAN - ARAÇATUBA/SP" foi homologada e 
adjudicada pelo Sr. Prefeito Municipal, DILADOR BORGES DA-
MASCENO, o objeto à seguinte empresa: R. B. ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LIDA, no valor de RS 301.864,79 (Trezentos e um 
mil oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos). 

Araçatuba, 23 de junho dc 2017 
DILADOR BORGES DAMASCENO 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA 
DA SERRA 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 4/2017 

Processo Administrativo n° 061/DCM/2017. 
Contratação de Empresa Especializada para execução da Ci-

clovia no Bairro Cercado - Araçoiaba da Serra/SP, Conforme Anexos. 
Após analisar todas as da douta Comissão Permanente de Licitações, 
acolho suas razões pelas quais optaram em seu julgamento pela pro-
posta da licitante: Obragen Engenharia e Construções Ltda no valor 
de RS 263.724,82 (duzentos e sessenta e três mil setecentos e vinte e 
quatro reais e oitenta e dois centavos). E, entendo como justo e legal, 
motivo pelo qual Homologo c Adjudico a presente licitação cm favor 
da mesma proponente vencedora. Proceda-se ao empenho e con-
trato. 

Araçoiaba da Sena, 26 de junho de 2017. 
DIRLEI SALAS ORTEGA 

Prefeito 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 2/2017 

Processo Administrativo 050/2017. 
Destinada a contratação de empresa especializada para: Pa-

vimentação e Recapeamento das seguintes vias neste município: Rua 
21 de Abril, Centro - Area total de recape 9.904,04m'; Bairro Nova 
Araçoiaba: Ruas Pedro Munhoz, Francisco Acosta, Lavinia P. B. 
Dellape, João D. de Souza Bueno, Jairo Marques e Francisco Gi-
menez - Arca total de rccape 9.494,57m'; Avenida Itália, Bairro 
Monte Bianco, Área total de recape 11.000,63m'; Rua Teodoro Crisp 
- Bairro São Roque área total de pavimentação 1.391,74 m'; con-
forme quantitativos e especificações discriminados nos Anexos. Dian-
te do Recurso Interposto pela empresa Construtora Madri Ltda sob o 
Protocolo 4590/2017, conforme artigo 109 da Lei 8666/93, fica aberta 
o prazo para contrarnmões. 

Araçoiaba da Serra, 26 de junho de 2017. 
DIRLEI SALAS ORTEGA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE 

RETIFICAÇÃO 

No extrato de contrato publicado no DOU dia 26/06/2017, 
página 179, seção 03. No número do contrato onde se lè: Contrato n°. 
41/2017. Leia se: Contrato n°. 42/2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N5  49/2017 

Reabertura 

PA n°: 5147/16 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de 

equipamentos e materiais permanentes para unidades de saúde, con-
forme Emenda Parlamentar - Proposta: 07636.169000/1140-07, em 
atendimento a Diretoria de Saúde, conforme Edital. 

TIPO: Menor Preço por Item 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 10/07/17 às 09:00 ho- 

LOCAL: Paço Municipal, sito na Praça José Rodrigues do 
Nascimento, 30, Água Fria-Cajamar/SP. 

ESCLARECIMENTOS: endereço acima, no horário das 
08:30 horas às 16:30 horas. Fone: (11) 4446-7699 - ramal 7595 

EDITAL: vrivw.cajamarsp.govbr 

PREGÃO N' 34/2017 - SRP 
Reabertura 

PA rt°: 5.742/17 
Registro de preços de medicamentos oriundos 

Judiciais, declarados desertos no Pregão Presencial 2 7. 
TIPO: Menor Preço Por Item 
RECEBIMENTO E ABERTURA • a ENVELOPES: 

11/07/17 às 09:00 horas. 
LOCAL: Paço Municipal, sito na Praç José Rodrigues do 

Nascimento, 30, Água Fria - Cajamar/SP. 
ESCLARECIMENTOS: endereço aci 	no horário das 

08:30 horas às 16:30 horas 
Edital, deverá ser adquirido no site: www. 	r.sp.gov.br  

Cajamar, 22 de junho de 2017. 
ANA PAULA POLOTTO RIBAS DE AND 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS N' 2/2017 

Processo n ° 051/2017 
A Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria 

n° 6.765 de 01/02/2017, e, Portaria 6.910 de 19/06/2017, toma pú-
blico o resultado do julgamento/classificação dos documentos apre- 

sentados para a Tomada de Preços n° 002/2017 - Processo n° 
051/2017, que tem por objeto a Contratação de Empresa para Cons-
trução de Ponte de Concreto Armado, sobre o Córrego Santo An-
tónio, Municipio de Cardoso/SP, conforme ata de sessão pública rea-
lizada no dia 20/06/2017 e ata de re-ratificação realizada dia 
21/06/2017. No dia 20/06/2017 participaram do certame as licitantes: 
Pedreiros - Pavimentação e Construção Ltda EPP, Casella - Enge-
nharia Industrial Comércio Ltda EPP, Paviecon Engenharia, Cons-
truções e Avaliações Eireli, Neo de Carvalho Construções Ltda EPP -
todas habilitadas, conforme exigidos em edital. A empresa Plana 

Construtora e Incorporadora Ltda EPP não atendeu parte do item 
9.2.2 do edital, onde exige-se a comprovação da execução de serviços 
de características semelhantes, complexidade tecnológica e opera-
cional equivalentes ou superiores, conforme análise da Secretaria de 
Obras e Serviços, desta forma a mesma manifestou o interesse em 
apresentar recurso, logo, esta comissão abriu prazo para recurso con-
forme consta. Na mesma sessão houve ainda questionamento por 
parte da empresa Paviecon Engenharia, Construções e Avaliações 
Eireli referente à documentação apresentada dos acervos técnicos e do 
vinculo empregaticio do engenheiro da empresa Pedreiros Pavimen-
tação e Construtora Ltda EPP, portanto, a CPL se reuniu no dia 
21/06/2017 para proferir sobre tal questionamento onde resultou a ata 
de re-ratificação acostada aos autos. Isto posto, as licitantes foram 
notificadas para, caso haja interesse, interpor recursos no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, conforme o que dispõe o artigo 109, I, "a", da Lei 
Federal n° 8.666/93, deixando transcorrer "in albis" o prazo, pros-
seguiremos com o certame. Publique-se 

Cardoso-SP, 23 de junho de 2017. 
ADRIANO JOSÉ FERNANDES DA SILVA 

Presidente da CPL 

FABIANA DUARTE GUTIERREZ 
Membro 

VINICIUS PEREIRA SANCHES DAL RI 
Membro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 

AVISO 
TOMADA DE PREÇOS N' 1/2017 

Processo de Licitação n° 33/2017. Decisão da Comissão Permanente 
de Licitação, em 26 de junho de 2017. 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Ca-
tiguá, nomeada através da Portaria n° 029/2017, de 03/01/2017, TOR-
NA PUBLICO o resultado da sessão realizada no dia 26 de junho de 
2017, no horário das 09h30m, para abertura do envelope de ha-
bilitação e proposta da empresa licitante, participante do mencionado 
processo, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em 
Recapc e Drenagem de Vias Públicas, em atendimento ao Contrato de 
Repasse OGU n° 830205/2016, por intermédio do Ministério das 
Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, compreendendo 
o fornecimento de todo o material de construção empregado, equi-
pamentos, mão de obra, canteiro de obras, serviços complementares e 
demais que envolvem a execução do objeto, conforme especificações 
e condições definidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, 
cronograma-fisico, estabelecidos neste Edital e seus Anexos, que 
constituem parte desta Tomada de Preços, regida pela Lei Federal n° 
8.666/93, estabelecidos no Edital da Tomada de Preços n" 001/2017, 
Processo Licitatório n" 033/2017, na seguinte conformidade: O en-
velope proposta foi aberto na mesma sessão, tendo como resultado, 
julgada e declarada vencedora do certame, a proposta global apre-
sentada pela empresa IREIS CONSTRUÇOES DE BARRETOS LT-
DA - me, inscrita no CNPJ sob a* 07.624.096/0001-08, com sede à 
Avenida L 9, n" 243, Bairro Los Angeles, CEP 14787-062, na cidade 
de Barretos, no valor global de RS 252.929,84. Prefeitura de Catiguá, 
26 dc junho de-2012. 	 

CÉLIO REIS RAMI 
Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 37/2017 

Ficam HOMOLOGADAS como vencedoras do Pregão Pre-
sencial 37/17, as empresas P&S Licitações Ltda. EPP, CNPJ 
22.450.200/0001-89, vencedora do item 01 com o valor total de R5 
20.976,00 c Maria Cirlei da Veiga ME, CNPJ 20.132.097/0001-01, 
vencedora do item 02 com valor total de RS 2.500,00, tendo como 
objeto o Registro de Preços para a aquisição de aparelhos de ar 
condicionado para o Dento. de Saúde. Conchal, 20 de junho de 
2017. 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito 

CI 
	

ANCIA 
BALNEARIA DE PRAIA GRANDE 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA 
DE PRAIA GRANDE; CONTRATADA: HOPEMIX SUPRIMEN-
TOS E SERVIÇOS LTDA. - EPP; OBJETO: TERMO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS /4' 221/17 PARA AQUISIÇÃO DE MA- 
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