
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

co 054 

PREGÃO PRESENCIAL Na 38/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.773/17 

DATA DA SESSÃO: 21/06/17 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 21/06/17 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 21/06/17 das 09:30 ás 10:00 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 21/06/17 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 GLOBAL", o qual será processado e julgado 
de conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 10.520 de 17/07/02 
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93 atualizada e Lei Complementar 
n°  123/06. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	

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

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

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

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

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

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

	

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

credenciados das proponentes deverão entregar, simultaneamente, no Setor de 
Protocolo desta Prefeitura, os documentos e as propostas, exigidos no presente 
edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma 
dos subitens abaixo: 
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6.2.1. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no subitem 
6.2., o representante de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro, em separado de 
qualquer dos envelopes, os seguintes documentos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identificações externas: 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 38/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.773/ 17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 21/06/17 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 38/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.773/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 21/06/17 

7.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 

Rua Francisco Ferreira Alvos n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacaoPconchaLsp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

C G C O 5 7 

cartório competente, ou por servidor da Administração Pública, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 

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

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

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

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

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

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

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

II 	Apresentar a DESCRIÇÃO/MARCA e MODELO do item/objeto ofertado, bem como 
preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do 
objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
licitado e constante da proposta. 

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

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

V 	Conter prazo de entrega/execução do objeto licitado. Não havendo indicação 
expressa, será considerado como prazo de entrega, aquele constante deste inciso. 

VI 	O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuado conforme 
item 17 deste edital. 

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

VIII Conter o nome e número do Banco, da Agência Bancária e da Conta Corrente para 
efeito de pagamento do objeto licitado e contratado. 
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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: licitacaoQconchal.sp.gov.br  e ou pelo site: www.conchal.sp.gov.br. 

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

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

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

por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.1.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - C'NDT 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 
(RT. 31 DA LEI N° 8.666/931 

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 supervenicntes impeditivos de contratação 
e habilitação com a administração pública. (ANEXO VI). 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP -- CEP: 13835-000 
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9.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART.30 DA LEI N°  
8.666/93):  

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

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

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

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

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

9.5.6. Apresentar mapa de localização da sede da CONTRATADA dentro do um raio não 
superior a 50 Km com a CONTRATANTE conforme item 7.1. do termo de referência. 

9.5. DEMAIS INFORMAÇÕES:  
9.5.1. Na hipótese de não constar prazo de validade rias 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 ria alínea "a", do item 6.2.1. exame 
este iniciado antes da abertura da sessão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

s-. 	 mesma sessão do Pregão. 
11.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 

desistente às sanções administrativas constantes do item 20, deste edital. 
11.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou que entregar os itens 

condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previsto 
neste Pregão; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.2.9. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação 
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 foral da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

município em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execpção 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 Regisfro de Preços. 
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17.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conchal, 31 de maio de 201 7. 

fi 

Prefeito Municipal 

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

MINUTA CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 38/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.773/ 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 nf-' 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao0conchal.sp.gov.br  
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 38/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.773/17 

	  inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	, por intel 	médio de seu 

representante legal o Sr.(a) 	  portador(a) do 

RG n° 	 e CPF n° 	 , DECLARA, por seu representante legal 

infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4° da Lei n° 10.520/02 de 

17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e para fins deste Pregão 

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

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

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 38/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.773/17 

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

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 38/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.773/17 

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 n° 364 - Centro - Concha' SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail! licitacaoPconchalsp,g_mbr 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 38/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.773/17 

	 , inscrita no CNPJ n° 	  

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

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

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

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

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

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

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

Local e data, _ 	de   2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 38/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.773/17 

	 , nome da empresa (CNPJ) 

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

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

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

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data, 	de 	 2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 38/ 17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.773/ 17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

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

prestação de serviços de exames e interpretação de ressonância magnética. 

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

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

2.2. A ressonância magnética visa suprir a necessidade vital dos pacientes portadores de 
patologias pontuais que carecem dos exames para complementar o diagnostico 
médico. 

2.3. O município realiza hoje diversas ressonâncias com e sem sedação para diversos 
setores do Depto de Saúde. Os exames são de vital importância porque é por meio 
deles e quase que exclusivamente por eles que o profissional médico pode estabelecer 
diagnostico. 

2.4. Em outras palavras para o desenvolvimento da saúde dentro do sistema publico só é 
possível mediante a realização dos exames clínicos laboratoriais. 

2.5. A sede da CONTRATADA deverá estar dentro do raio máximo de 50 km a contar do 
CEMEC - Centro Médico de Conchal, sendo inviável a contratação devido ao município 
não tem ainda estrutura suficiente para atender a demanda excedente no transporte 
de pacientes, bem como a questão financeira. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. Descrição dos exames: 

ITEM EXAMES QUANTIDADE/ANUAL 

01 Coluna lombar 40 

02 Coluna cervical 10 

03 Coração 02 

04 Joelho 34 

05 Ombro 15 

06 Coluna lombo sacra 25 

07 Sacriliacas 02 

08 Ouvido 05 

09 Punho 02 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19j 3866-8619 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  
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10 Crânio 08 

11 Torácica 04 

12 Abdômen superior 02 

13 Pélvico 02 

14 Tornozelo 02 

15 Orelha 02 

16 Abdômen total 02 

17 Quadril 02 

18 Mamas 02 

19 Calcâneo 02 

20 Cóccix 02 

21 Crânio - com sedação 28 

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

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

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

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

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. 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. 

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

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

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

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

4.6. Apresentar mapa de localização da sede da CONTRATADA dentro do um raio não 
superior a 50 km com a CONTRATANTE conforme item 7.1. deste termo de referência. 

4.7. O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade 
industrial - ANVISA, ABNT, INMETRO, NBR, etc., atentando-se a proponente, 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp,gov.br  
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principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor). 

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Imediato a partir do recebimento da requisição. 

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

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

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

CEP: 13835-000 Fone: (19) 3866-8666 - e-mail: saude0 conchal.sp.gov.br  e ou em 
outro local designado pelo Departamento competente. 

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

9. AMOSTRA: 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

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

12. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
12.1. A despesa decorrente correrá por conta das Dotações Orçamentárias dos Elementos 

relativo ao exercício de 2017, a saber: 
12.1.1.n°3390399999/103020010.2.028/02.13.01. (963) (964) - R$ 40.880,84 - Fonte: 

Tesouro 
12.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

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

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 38/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.773/17 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ n° 	  

ENDEREÇO: 	 

   

  

Inscrição Estadual n° 	  

  

   

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

ITEM QUANT. EXAMES 

01 40 Coluna lombar 

02 10 Coluna cervical 

03 02 Coração 

04 34 Joelho 

05 15 Ombro 

06 25 Coluna lombo sacra 

07 02 Sacrilíacas 

08 05 Ouvido 

09 02 Punho 

10 08 Crânio 

11 04 Torácica 

12 02 Abdômen superior 

13 02 Pélvico 

14 02 Tornozelo 

15 02 Orelha 

16 02 Abdômen total 

17 02 Quadril 

18 02 Mamas 

19 02 Calcãneo 

20 02 Cóccix 

Rua Francisco ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8604J / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 38/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.773/17 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ n° 	  

ENDEREÇO: 	 

    

  

Inscrição Estadual n° 	  

  

    

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

ITEM QUANT. EXAMES 

01 40 Coluna lombar 

02 10 Coluna cervical 

03 02 Coração 

04 34 Joelho 

05 15 Ombro 

06 25 Coluna lombo sacra 

07 02 Sacriliacas 

08 05 Ouvido 

09 02 Punho 

10 08 Crânio 

11 04 Torácica 

12 02 Abdômen superior 

13 02 Pélvico 

14 02 Tornozelo 

15 02 Orelha 

16 02 Abdómen total 

17 02 Quadril 

18 02 Mamas 

19 02 Calcãneo 

20 02 Cóccix 

Rua Francisc' rerreira Alves 0 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-660& / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  
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28 
	

Crãnio - com sedação 

VALOR GLOBAL ANUAL 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: 	  

Praça de pagamento: Banco: 	 Agência:    Conta Corrente: 	  

município: 	  

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

Prazo de garantia do objeto: 	  

Nome do responsável pela assinatura do Contrato: 	  

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

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

	 Bairro   	, Cidade 	, Estado 	  

Local e data, 	de 	 2017. 

Assinatura 

Rua Francisco Ferreira Alves IV 364 - Centro - Conchai SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	kcitacao(Cuconchal.sp.gov.br  
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ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 38/17 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.773/17 

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

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

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

a empresa 	 , situada na 	  n° 	 

Bairro 	  na cidade de 	 , Estado de 	, CEP. 	  

inscrita no CNPJ n° 	 e Inscrição Estadual n° 	  

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

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

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

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

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

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

que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

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

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

II 

	

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

III 

	

	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor do contrato o 
objeto da presente licitação; 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  
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IV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço prestando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS PENALIDADES: 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SETIMA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

CLAUSULA OITAVA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DO FORO 

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

ADRIANA FRANCO DA SILVA 
	

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
DIRETORA JURÍDICA 

	
PREFEITO MUNICIPAL 

OAB n° 132.700 

EMPRESA CONTRATADA 
C1VPJ n° 

TESTEMUNHAS: 

2 
RAPHAEL MORENO PANINI 	 ALEX CORDEIRO 
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ANEXO ÚNICO 

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

TERMO DE ADESÃO 

	 , portador do CPF n° 	  

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

 

n° 

 

no 	Bairro 

    

	 , na cidade de 	 , representante legal da 

empresa 	  cadastrada no CNPJ/CPF sob o 

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

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

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

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

Cidade„' / . 

Assinatura do Aderente 

Telefone: 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 354 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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LEI N° 1.697 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009.  

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

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

atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

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

PDS 

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

C 0 O 8 Li. 

Art. 6° - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 

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

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

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

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

atribuições que lhe são conferidas por Lei; e, 

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

30 de dezembro de 2009; 

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

DECRETA: 

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

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

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

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

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

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

Art. 6° - Os projetos beneficiados por esse Programa poderão ser 
divulgados nos sites do Município, bem como em jornais locais. 
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Art. 7° - A adesão poderá ser feita a qualquer tempo e revogada 
mediante simples solicitação escrita ao Presidente do Fundo Social de Solidariedade, com prazo de 
15 (quinze) dias de antecedência de sua retenção. 

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO/ ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 

n° 	/17. 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de exames e interpretação de ressonância magnética. 
Adriana Franco da Silva. 

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

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

Conchal (SP), 	 de 	de 2017. 

CONTRATANTE 

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

Assinatura: 	  

CONTRATADA 
Nome e cargo: 	  
E-mail institucional: 

Assinatura: 	  

Rua Francisco Ferreira Alves n9  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao0conchaLsp.gov.br  
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 38/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.773/17 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EXAMES E INTERPRETAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

RAZÃO SOCIAL: 	  

CNPJ n°: 	  

ENDEREÇO: 	  

e-mail: 	  

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

PESSOA PARA CONTATO: 	  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

Local: 	 de 	de 2017. 

   

ASSINATURA 

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

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

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

0001 02 
Prefeitura Municipal de 

CONCHAL 
Home 	ADM 2013/2016 	Conheça Conchal 	Notícias 	Fale Conosco 

Quarta, 71/05/2017 Desusar... 

Licitação e Compras 

EDITAIS E LICITAÇÕES 

Fique por dentro dos do 	 ôes da Prefeitura do Município de Conchal 

PREGÃO PRESENCIAL 38/17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E INTERPRETAÇÃO DE RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA 

• Divulgado em 31/05/2017 às 16.25:54hs 

PREGÃO PRESENCI 	7[17 - _REGISTRO DE PREÇOS _2 	AQUISIÇÃO DE 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O DEPTO. DE SAÚDE 

Divulgado em 31/05/2017 às 16:24.15hs 

PREGÃO PRESENCIAL 36/17 - 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 às 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 às 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 

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 15:59:29fis 
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CARDOSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 0023017 
O Prefeito Muokipal de Cardoned5P usando da atribuição 

legal que Eco é contenda. torna Marro para conhecimento dos 
interessados, que se encontra aberto. na Secretaria da Adminis-
tração e Franças / Depor de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Cardoso, o Processa Lidtatoria re 0513017 - Modalidade: 
Tomada de Preços sob ne 002/2017. Orneio CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO 
ARMADO. SOBRE O CÓRREGO SANTO ANTÔNIO MUNICiP11) 
DE CARDOSO/SP. Encerramento: 20/06!2017-AS 09:00 HORAS. 
Os interessados poderão participar desta licitação desde que 
previamente inscritos no Cadastro de Fornecedores desta Pre-
feitura Municipal, e atender às exigências contidas no edital. 
Informações pelo telefone:1171 3466.3900. 

Cardoso. 31 de maio de 2017. 
JAIR CÉSAR NATTES - Prefeito Municipal 

CASA BRANCA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

Extrato de Termo de kl-ereto ao Combato te 103016-Con-
tratada: Transpenadom ASN Eeeli EPP-Objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de transporte de alunos 
das redes Municipal e Estadual de ensino do Munir/pio de 
Casa Branca: Alteração da Cláusula Primeira - Do Objeto. fica 
reduzida da quilometragem da linha 02 contrato n° 100016177 
km) e quantidade de 4 Km, devido a redução da neta por não 
ir mais ao Sitio Santo António dos kl/virmob, perfazendo um 
total de 73 Km.-Casa Branca, 31.05.2017-Marco Cesar de Paiva 
AgaLreleito Mueicipal 

Extrato de Termo de Aditamento ao Contrato de Dispensa 
de Licitação n' 262076-Convocada: Mônica Medi Ribeiro 
Pana ME-Objero: eontrataeáo de Empresa especializada na 
manutenção de centrais telefônicas PA88 em tala a Prefeitura.- 
•Alteração da Cláusula Sétima - Da Vigência: na prorrogado 
o prazo de vigência do Contrato de Dispensa de Licitação ne 
2672016 por mais 05 (cinco) meses, que passará a vigorar de 
03 de jure. de 2017 a 01 de novembro de 2017.-Casa Branca, 
31.05.1017-Mamo Cosam de Paiva Age-Prefeito Municia:4 

CONCORRENCIA PUBUCA tf 01/2017 - Processo n° 
29/2017.Objeto: CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPEOAUZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO JORNAUSTICA. 
compreendendo ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO com 
EDITORAÇÃO. D1AGRAMAÇÃO. CRIAÇÃO DE ANÚNCIO INS-
TITUCIONAL, REVISÃO, FINAUZAÇÃO, SERVIÇOS GRÁFICOS 
DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE JORNAL DENOMINADO 
"EXARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CASA BRANCA".-0 Sarro 
Sr. Prefeito Municipel homologa a proposta da Empresa: CK 
Comunicação Integrada Ltda. ME. conforme julgamento da 
Comissão Permanente de Licitações-Casa Branca, 31.05.2017-
Mamo César dz Pah...Acta-Prefeito Munkipal 

PREGÃO PRESENCIAL N' 38/2017 - Processo ne 
69/2017-Ohjeta Contramão de serviço de cobertura de segam 
para os veículos da frota Municipal. Equipamentos e para os 
Prédios Municipais-O Ramo Sr. Prefeito Municipal homologa as 
propostas das Empresas: Travelers Seguros Brasil SA, Somar 
Seguros SA e Seguros Sura SM, corda. julgamento da Pre-
goeira e Equipe de Apoia-Casa Branca, 31.05.2017-Marro César 
de Paiva Aga-Preferto Murecipa/ 

PREGÃO PRESENCIAL 	47/2017 - Processo n° 
79;2017.Objeta Registro de Preços para aquisição de géneros 
alenenticios para o Departamento Municipal de Prompção 
Social pelo período de 12 (doze) niese,-0 Muno Sr. Prefeito 
Mune loa( Namore/ma proposta da Empresa. Garoa/ Comedi> 
de Nenen. Ltda. ME, conforme julgamento da Pregoeira e 
Equipe de Apoia: Casa Branca, 31.05.2017-Marco Cesar de 
Poisa Aga-Prefesto Menkipal 

PREGÃO PRESENCIAL 0° 48/2017 - Processo n° 
8012017-Neto: Lotação de Len projetor de cinema digital 
2D com servidor, Processador de àodio e equalização da sala 
para too na Cme Teatro de Casa Branea.-0 Ex. Se Prefeito 
Municipal homologa a proposta da Empresa: Kinoland Locações 
e Eventos Lida.. coeforme julgamento da Pregoeiro e Eq 
de Apoin-Cau Branca. 31.05.2017-Marco Cês.; de Pa' 
-Prefeito Municipal 

CARTA CONVITE N° 0311017- PROCESSO Ne 3017.0bee 
era, Prestação de serviço, especializados par analise revisão. 
h:emulação e consolidação de toda kgi 	de ressoar da 
Administração do municipio de Cana Bra 	P, com o objetivo 
de consolidar e atualiza em conformidade ore a Constituição 
Federal e demais narras federais. legis áo existente no 
Município, bem como os apontamentos do m  oral de Contas 
e Minister. PUlico do Trabalho. Dever& Iam 	revista a 
estrutura aderriniseativa de Prefeitura e averigua. acortémia 
de desvios funcionais.-A Comissão Permanente de • itações 
decide classificar as propostas das Empresas Lua Com 	'a 
Empresarial Lida. EPP, Apta Assessoria e Consultoria Et 
EPP e adjudicar a proposta da empresa Dikaird Assessor. e 
Treinamento Ltda. Comede-se o parto legal constate no An. 
109 da Lei Federal n 0.6603 pala as devidas intemoseções de 
recursos-Casa &anca. 26.05.2017-Claudio M. A. de Rezende 
k-Presidente 

CATANDUVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO 
DE CATANDUVA 
EXTRA O DE ADITAMENTO CONTRATUAL. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 2040/2015 - 081610: 

FORNECIM FITO DE ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE 
DIREITO ADMINISTRATIVO (ODA) E DO BOLETIM DE LICITAÇÕES 

CONTRA Cs (BLC), PUBLICADOS PELA EC4TORA 001 LIDA - 
Contratant : Superintendência de Agua e Esgote de (mandou 
- Contratada EDITORA ND' LIDA - Aditar o prato do amuram 
ern 12 Idozei meses. disponibatrando u valor de PS 9.450,00 
(nove mil, eatrocentos e cinquenta reais), na forma do artigo 
57,11 ale 8.666:93, com vigência e partir do dia 22/0612017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

NOTIFICAÇÃO 
Fica, o Se Beneddo José Senões, portador da cédula de 

identidade RG n°5.980.890-1. NOTIFICADO a comparece acom-
panhado de advogado(a). na data de 09/M017, as 0900, 
perante esta Secretaria Munidpal de Assuntos Juriceoes, situada 
a Aer. Roteia n°110.1ardirn Homem. CotiaeSP, a fim de ser roter-
rogado sobre os fatos desoitos rm autos do processo 2648/17. 

CNPJ: 13.037.587/0001-55 AUTO POSTO SPW 170A R& 
10327.40 CNPJ: 61.602.199/0173-S0 COMPANHIA ULTRAGAS 
SA RS 8255,00 CNIND9.062.451/0001-28 CESAR AUGUSTO 
GALLIANO DA SILVA RS 2114,00 mai: 15.414.986A1001-13 
orion vesion croma RS 1.850.00 CNPJ: 02.637.139/0001. 
64 MARCELO DOS SANTOS BAREBOZA RS 814,4e [link 
13.074.43310001.33 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES RS 
101,20 

JUSTIFICATIVA: Os 'sagram. autredeadosrváo obedecem 
a ordens cranologea ditado pelo artigo Se da Lei 8666/93. por 
se tratar de serviço ,materiais e meios de indispereaveis a dar 
continuidade normal as obrigaçães da Administração. 

1) Processo 10.538/17 - Carta Comete 012317 - Cocha-
tação de empresa para confecção de camisetas A Comissão 
Permanente de Licitações decide haailitar as empresas: Astro 
Comércio de Maquinas em Geral Ume EPP. Mendes 8 Marques 
Distribuidora de Materiais Ectuadonais Ltda ME e 5 Sitia 
Pereira - ME e declara vencedora pelo menor preço e empresa S 
Silva Pereira - ME. Presidente CPI 

CRISTAIS PAULISTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA  

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 002212017 
A PREFATA MUNICIPAL de Cristais Parlista tenda em vista 

acaudicaçae efetuada neste Pregão Presenciei pela Pregoeira 
nomeada pela Portaria Ne 2.431/2017, HOMOLOGA o abjeto do 
presente e favor da(s) seguintels) firmais):Pero) iteminse 

1- Centro de Analises Clinicas Hernolife 1510 CNPJ Ne: 
12.140.974/0001•50- os itens Homologados com o valo: de 3% 
de descolo sobre a tabela SUS. 

Os interessados deverão procurar o setor competente da 
Prefeitura Municipal, paro as providencias legais 

Cristais Paulista • SR 26 de Maio de 2017. 
reabria-. de Pada Crena. Meneies PREFEITA MUNI-

CIPAL • 
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGA) PRESENCIAL 0023:2017 
A PREFEITA MUNICIPAL de Cristais Pediste, tendo em vista 

adjudicação efetuada neste Pregão Presencial pela Pregoeira 
nomeada pela Portaria mi° 2.4313017, HOMOLOGA o objete do 
presente a favor da(s) seguinte(s1 firmais):u(s) ¡Irados): 

1.feava Luis Pan ME. CNPJ Ne 21.904.196/0001-19 - no 
irem 01 valor unte. R5 24.00 item 02 valor anil le1 11,00, item 
03 valor unit RS 035. item Cel valor unir RS 800. item 05 valor 
unir. RS 25,50. 

Os inteeessados deverão procurar o setor competente da 
Preferida Merecida', para as providencias legai 

Cristais Pediste • SR 26 de Mato de 2017. 
reatem.. de Paula Leonardo Mendes - PREFEITA MUNI-

CIPAL 
Aviso de recitação 
Pregão Po-em:dal n° e0e6/2017 
Processo n° 7026:1817 
Objeta- Regietro de Preços para aquisição parcelada de 

óleos e iderificantes craforrne edital e tem. de referencia. 
Data para entrega rios envelope, credenciamento e sessão 

pública de lancei. dia 14 de junho de 2017 às 9 horas 
A Prefeitura 1.1mkioal de Cristais Paulista-Se torna público 
interessados riu erkontrase ~no E.T. seu setor de licita- 

Pregão Preetridal 00263017, tipo err.enor preço por 
rtern" 	amando Registro de Preços pare fornedmento par- 
celado de 	elenficentes no penedo de 12 (doze) meses. 
contoerne EM e' reme de Referenda, eotredirnento de cento, 
miriade com 	iederal 8.666/93 e suas alterações, Lei kerma' 
10.520102, (o-ri Decreta Federal 3.555 de 03/06.2080 e com a 
Decreto Mudei• n° 1.903 de 07 de janeiro de 2009.0 Edital 
Canoa,m, encora ris:, a eipeesieae doa interessados no sita 
wamedistaispa• Sla.Spg.br. Maiores informaeões no Seta de 
Lidtações rito . Ar. Areemio Peada r°2720.fone(16)3133-9300. 
KATIUSCIA v PAULA LEONARDO MENDES - Prefeita Municipal 

buis 	licitack 
dein. Munrt.al de Cristais Podoa-SP toma público 

teressados que encrntra-se aberto em seu seno de lki- 
o Pregão Presencial ne 0027/2017, tipo "menor preço 

me item, obretivancto Registro de Prems para fornecimenic 
parcelado de Próteses Denroriae conforme Edital e Termo de 
Referrada, procedimento de conformidade (oro a Lei Federal 
3.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.52002, com o Dedeto 
Federal 3.535 de C808/2000 e com e Decreto Municipal ne 
1.903 de O7 3e janeiro de 2009. Data para entrega dos ravelo• 
pes, credemiarriento e sessão púdica de lances: dia 21 de junho 
de 2017 as 9 Men° Edital completo encontra-se a disposição 
dos interessados no sita avemecristaispareista.sogosebe Maiores 
informações no Setor de Licitaçõee sito na Av. António Rade n° 
2720, fone (16)3133-9300. KATIL SCIA DE PAULA LEONARDO 
MENDES - Prefeita Municipal. 

Aviso de licitação 
Pregão Presencial n' 0025)23'7 
Processo n° 701512017 
Objeto, Registro de Pereças para a/lamela parcelada de 

Produtos Quinam para Tratamento de Agua, conforme Edital 
e Termo de referencia 

Data para entrega dos cedurOper. vedexiamento e seseão 
troteie, de laiei: Me 19 de lorde de 2017 as 14 horas. 

O Mureeipio de eratais Paulista-SP, arma público aus 
interessados que ,nora iur aberto em seu setor de 'rotações 
o Pregão Prezem.' n' 0025/2017. do tipo "menor preço por 
nen' abjetivendc, Registro de Preços para toneecimento parce-
lado de Produtos ¡:imos para remanent° de Lgua no parindo 

impr~fitdal 
centro...C.0a~ :Aúne. 

5810 DE AUTENTlICIDADE 
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Aviso de Licitação 
Regar Presencial rei 2112017 
Proc.Aden.n" 1628612017 
Objetei Ag. de farreia láctea infantil e dieta °geme 
Recebimento dos ervelopes: 14053017 leh3Orn 
Abertura: 149E2017- 141130 
Edital disponivel na Av.PresVargas 280, com fornecimento 

de uma mira de Cd-R mavavel. Informações: 11.4164-5500 1 
rainars: 5306 e 5308 

AdjudicaçãoileornologaçÃo da Carta Convite ne 14/2017 
Proc.Adren° 168913017 
Fixa adjudicada e homologada a Carta Convite supra; a 

empresa Hursan Comercial Lble.EPP. 
Caraperoba, 31 de maio de 2017 
Mano koélio dos Santos lemes - Prefeito 

j confonne processo adminstrativo n° 18251017 - Marcos 
Adoesto tercem- Superintendente 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
CARTA CONerITE Ne 01/2017 - OBJETO.  CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA ESPEC1Au2ADA - SANEAMENTO 
BÁSICO E MEIO AMBIENTE - PARA PRESTAR SERSAÇOS DE 
CONSUITORIA. ANAUSE E ASSESSORIA TÉCNICA PARA A ELA-
BORAÇÃO DE ESTUDOS PARA A COLEIA E TRATAMENTO DE 

1 EFLUENTES INDUSTRIAI! NA ESTAÇÃO DP. TRATAMENTO DE 
ESGOTO - ENE, NO MUNIC,P10 DE CATANDUVA - Empresa Vem 
cedera ESA ENGENHARIA Sra -VALOR RS 84.000,00 (oitenta e 
quatro mil reais) - Mamas Autresto Jardim - Superintendente 

CERQUILHO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL 18/2017. Aquisição parcelada de 

materiais de limpeza para as piscinas municipais 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cerquaho 
CONTRATO 39/2017 de 31/053017 
Contratada Bruna Bellizari Grames ME 
Valer. RS 46.07850 
CONTRATO 403017 de 31/05.2017 
Contratada: PC Ribeiro luaka COmercial EPP 
Valor. RS 1.228,00 
Agracia: 12 meses 
EXTRATO ADifiVO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL 11/2017- remetimento de serviços 

para transporte escolar rural para o Munidpio de Cerquaho 
Contrato Aditivo o:11.313017 de 30A)53017  

Objeto: aditivo de 65 km a ser rodados pr•r c6a, totalizando 
a mais 96201an para o exercido 2017 

Contratante: Prefeitura Municipal de Cerquei.) 
COntratada:Vração Calorpe Ude 
Valor Adilado: RS 31.192.82 
Vigincia, abril/2018 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL  

PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeinea do Municia. de Comeal toma público aos 

interessados me. está aberto o Pregão Presencial 3417, Pra 
cesso 3777117 - Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
cestas broxas para o Orate de Promoção e Assistência Social 
- Encerramento dia 13(06/17 às 09,30 e abertura ás 10:00 
temeu - O edital completei poderá ser adnireido no Tire ceou 
conchalsp.gov.br  e ou pelo e-mal: lkitacameconehaLsagoabe 
- Maiores informações Mareie ser roerdes na Rua Francisco F. 
Alves 364. Centro, Concha/ SP, nos Mas úteis das 0800 às 16:00 
horas ou naves do telefone t19) 3866-8600. 

Conchal, 31 de maio de 2017. 
Ademir kuomo de Azevedo - Pregoem 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Munrcipio de Conchal toma público aos 

interessados que esta aberto o Pregão Preroncial 35/1 7, Pro-
cesso 3777/17 - Objeta. Registro de Preços pata aquisição de 
maternais de enfemeagem.SAMU e °e:ontológicos - Encerramen-
to dia 14/05/17 as 09:30 e abertura ás 10:00 horas - O edital 
corneta° pockre ser adquirida ao Hte vowcconchalstrgoehr e 
ou pelo e-maii: licitacaottconcheisp.goebe - Maiores informa-
ções Metro ser obndas na Rua Francisco F. Alves 364, Centra 
Conchal SR nos dias úteis das 08:00 as 16 CL boas ou através 
do telefam (19) 3866-8600. 

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

interessados que está aberto o Pregão Presenciai 36117. Pra 
cesso .3771/17 - Objeta Registro de Preços para eontratação de 
empena especializaia para prestação de serviços de transporte 
em atribtdáncia tipo D, UTI 'travel adubo, infantil e neonaml de 
pacientes do SUS em alto risco arrame as transferências hospi-
talares fora do municio., garantindo ao paciente as condições 
necessárias para o atendimento adequado até o 1e~ de 
referencia 14 horas - Encerramento dia 1910617 as 0930 e 

1 abertura ai 10:00 horas - 0 edital completo poderá ser adqui-
rido no ore yoweminchalrogov.be e Ou pele eimaili licitamod 
condralsp.goebr - Maiores informações poderão sei obtidas na 
Ra Francisco E Alves 364.C:01110, Conchal SP nos Oras ates das 
0800 às 1600 horas ou atreves do Telefone 11913866860]. 

Conchal, 31 de maio de 2017. 
Aderna Aetonei Se Aieeedo - Presocero 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municia. de Conchal toma púdico aos 

interessados que esti aberto o Pregão Presencial 37/1 7, Pro-
cesso 3776/17 - Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
apareems de ar condiconado para o Demo. de Saúde- Encerra-
mento dia 20,0E/17 às 09.30 e abertura às 10:00 Notas- O edi-
tal ca nMeto polca 'ser adquirido no sim wwsieconchalsiegoe 
01 e ou pelo 	licifacoeconchalsogov.ro - Maiores 
informações poderão ser obtidas na Rua Franciseo E Alves 364, 
Centro, Conchal SP, nos das eters das 08,00 às 1500 horas ou 
a'amos do telefone 119i 38e6- 

\ Candial 31 de oroiolg,117. 
••Mon. de Azevetri - Pregoeiro 

EGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Munkipro de conchal toma público aos 

interessadas que está ~no u (anão Preserroal 38/17, em. 
cesso 3773/10 - Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de eternos e interpretação de 
ressonenda magnética - Encerramento dia 20/06/17 es 09:30 e 
abertura às 1000 horas - O edital completo poderá ser adqui-
rido nosite roneeconehalsogovew e ou pe4o eenaa: licitarem/1e 
conchal.sp.go,br - Mames informações poderão ser obtidas na 
Rua Frarremo E Alves 364. Centro, C.enchal SR nas Mas roeis da/ 
0300 às 16:00 horas ou abavei do telefone r i 9) 3866 3600 

Conchal, 31 de maio de 2017. 
Ademir Antonio de Arevee.o. Preçoera 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do MUnicipio de Conchal toma' público 

termsados que esta aberto o Pregão Presencial 3 	re- 
" 17 - Objeto: Registro de are 	 isieão de 

rações, maren 	 os para uso veterinário 
- Enceramento &a 22/06/17 às 0930 e abertura às 10:00 
horas - O edtal completo poderá sem adqUido no cite raras 
conchalsp.goiebe e ou pelo e-mail: licitacaroeconchaLsogovek 
- Mames informações poderão ser obtidas na Rua Francisco e. 
Alves 364, Centra Conchal SP. nos dias úteis das 0800 es 16,00 
horas ou através ira telefone 09) 3866.8600. 

ConcIal 31 de maio de 2017. 
Adarve Antonin de Azevedo - Preraran 
PREGÃO PflESEWCIAL 
A Prefeitura da Murecipro de Conchal torna p6Mko aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 017, Pro-
1 cesso 380507 -')Meto: Contrataçeo je empresa especializada 

para prestação de serviços an manutençáo ',reemitiu e corre- 
i tira de equipamenta para o Dep. de Saude - Enceramento 

Ma 23106/17 às 0930 e abenura às 10013 leoas - O aditar 
j temerem Meei ser adquirido no ide voe.Concharepgacte c 

ou pelo e-mail, lidtanemertendialsp goto,  - Maiores informa-
i ções poderão ser obtidas no Rua Francisco L Alves 364. Centre, 

(rachei SR nos dias úteis dee 08:00 is 16-TE horas ou naves 
1. do relerem 119) 3866-8E00. 

Conchal. 31 de mam de 2017 
Ademir Antonio de ruerie. - Pr.:Temi  

de 12 (doze) meses, conforme Edital e Ter. de Refeeincia, 
procedi.nto de ccedemnidade com e Lei Fedem' 8.666/93 e 
suas alterações, lei Federal 10.520102. com  o Decreto Federal 
3.555 de 08.98/2000 e coma Decreto Munropai ne 1.903 de 07 
de janeiro de 2009. O Edital completo encontra-se à olsposiçáo 
dos interessados no pite: sinweaistaispadistasp.goeln. Maiores 
informações no Setor de licitações sito na A, António Peara, e' 
2720. fone (16) 3133.9300, 

Katireecia de Paula Leonardo Mendes - Prefeita Munkipal 

CRUZALIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS th 0763017 
Processo n' 882/2017 - Pregão Presencial n' 018/2017. 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
para o departaraento de saúdo do municipo de Cromelia-SP 
Vencedora: MORAES & UMA MEDICAMENTOS LIDA - ME. ins-
dita no CPN1 sob ore 22.430.21601101-20. Vencedora dos itens: 
14, 15, 20 e 80. Data da Assinatura: 26105/2017. José Roberro 
Cirino - Prefeito Mrardpal 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ar. 0273017 
Processo ne 88212017 - Pregão Presencial ri' 018/2017. 

Objeto: Registro de ames para aquisição de inedcmentos para 
c departamento de sairia do municiara de Crueblia-SP. Vence-
dora TRIUNFAL MARIUA COMERCIAL OMITAM> - EPP, inscrita 
no CPNI sob o n° 64.815.897/0001-94. Vencedora dos itens 1, 
6, 29, 33, 48, 56, 81 e 89. Data da Assinaturk 2605/2017. José 
Robeno Cimo - Prefeito Municipal. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ne 028/2017 
Processo n° 88217017 - Pregão Presencial ne 018/2017. 

Objetai Registro de moços para aquisição de medicamentos 
para o depenam.. de saúde do municie. de Cru:alia-SP. Ven-
cedora: RAP -APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LIDA. irsoita no CPNI sob o ri.  06968.107,/0001-04. Vencedora 
dos itens:3.4, 5.7, 10, 11, 12. 13. 18. 19, 21, 21, 13. 24. 25.26, 
27, 28, 31, 39, 41, 42, 44,45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 
S9, 60, 61, 62, 63, 65, 68.69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.76, 77, 78, 
79, 83. 86. 87, 88,90.91, 92, 93. 95. 96, 97, 100, 101, 102, 103, 
104. 105, 107, 108, 110,114, 115, 3t6, 118, 119 e 120.0010 da 
Assiutora: 26/05/2017. Jose Roberto Cir.- Prefeito Municipal. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tei 029/2017 
Processo rei 882/2017 - Pregão Presencial n' 013:2017. 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para 
o departamento de saúde do manicipio de Cruzátia-SP. Vencera. 
ra: IA. MEDICAMENTOS REGENTE FOJO- MEU - ME, inscrita 
no CPNI sob o n° 22.679.352/0001-58. Vencedora dos itens.  2, 
9, 34, 43. 54, 67, 82, 84. 109. 111 e 117. Data da Assinatura: 
2605/2017.rose Roberto Cairo - Prefeito Municipal. 

ATA AE REGISTRO DE PREÇOS er° 030E2017 
Processo n° 38212017 - Pregão Presencial re 018/2017. 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medimunentos 
para o departimento de saúde do municie. de Cri:Mia-SP 
Vencedora: MAMED COMERCIAL LIDA - EPP. inscrita no CP01 
sob o ne 21.608.296/0001-06. Venoedm'ma dos hem: 16, 17, 40. 
93 e 99. Data da Assinatura 26/053017. tose Roberto Chino -
Prefeito Municipal. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0' 031/2017 
Processo n° 9303017 - Pregão Presencial n' 020/2017. 

Objeta Registro de preços registro de preços para a aquisição 
de tubos de concreto destinado ao departamento de obras 
e serviços urbama do município de Cruzaria - SE. Vencedora: 
NIERIBA - ENGENHARIA E iNDUSTRIA BREU ME, inscrita no 
CPtel sob o n° 07.358.27510001-40. Vencedora dos ens. 1 - RS 
390.00 2 - RS 113,50 3 - RS 76,00 e 4 - ES 62,30. Data da 
Assira:ufa:30/05/2017.10st Roberto Grine • Prefeito Municipal. 

EXILAR) DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo n° 882/2017 - Tegão Presencial n` 018/2017. 

alem,  Registro de preços letra eroesição de medicamentos 
para o departamento de saúde do munropio de Cruália-SP. 
Vencedoras: MORAES & LIMA MEDICAMENTOS LIDA - ME, 
inseria no CPNI sob o n° 12.430.216/0001-20, TRIUNFAI 
MARIUA COMERCIAL LIMITADA - EPR insana na (PM sob 

n' 64.815.897AL01.94, RAP - APARECIDA - COMER-
CIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CP01 sob o trt 
06.468.107/0001-04. LA. MEDICAMENTOS REGENTE FEDO - 
EIREL1 • ME, inseria no CPNI sob o n" 22.679.352/0001-58 
e MAMED COMERCIAL LIDA - EPP, rnscita no CPNI sob o rrt 
21.608.296/0601-06. Data da Assiraturai 24/05/2017. José 
Roberto Cinca- Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Ntr 0672017 
Processo n° 994/2017 - Pregão Presencial ri" 022/2017 

Objeto: Regroo de preços para aquimeao de bebedouros de 
agua elétricos para o Upartamento de educação, esporte, cul-
tura e Jazer e departamento de saride do municipio de (ruela-
-SP Contratante: Prefeitura Municiur de Gueelia. Contratada: 
HILDAfAARES SILVA FERREIRA TOZONI ASSIS • EPP, inserira no 
CP01 sob o n°01.064.2200001-20 Valem RS 7.420,00.D. de 
assinai.: 30/0572017. José Roberto Chino • Prefeito Municipal. 

COMUNICADO UCITAÇÃO ABERTA 
Modalidade: Pregão Prmendal re.026/2017. Objeto: 'Com 

natação de empresa para prestação de serviços de limpeza 
publica para varrição de vias e logradouros públicos; realização 
de podas de árvores: manutenção de Jardinagem. canteiros 
centrais o tampos de futebol e retirada de galhos, entulhos e 
residias de jardinagem no municie. de Cruzália-Sr. Tipo de 
boneca., Menor Preço Global. Data de realização, 13:062017 
- as 09h3Omir. Fatal dirsponiveli traraicanalia.spgov.br  ou 
retira no setor a licitações Man intonações na Prefeitura 
Municipal de Cruária. na Avenida Luiz Zandonade n° 120 ou 
atreves do telefone (tE) 3376-1'17 r 3376-1295. Jose Robeno 
Cirino • Prefeito Municipal. 

DIADEMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
DESP SECO FINANÇAS 
Achroml-se aberta(st no Serv. de Campes desta Prefeitura, 

alsi seguinte(s) britação(óes): 
P011117 - PC.04/17. Neto Forn. de Mate para Realização 

de Exames Agendadoi 14/06117 às 091100. (55); Pregão Rema-e-
co:78117 - PC44/17. Objeta Furo. de Aditivo Arla 32 p/ es. veio 
los da Frota Municroal. Agendado: 19/06117 as 09100. (SR Pre-
gão Eletronico:79/17 - PC:56i1 7. Objeto:Fona de Medicamento, 
Agrada o: 1900617 às 091100. (SAI, Pregão Eletrraica:30/17 
- PC:31/17.06Mo, Forre de Man. Eletrkoe Agendado: 10/1)&17 
ás 091100. ISS); Pregào Eletronim81/17 - PC:55j17. Objeto: Foro. 
de Medicamenro, Agradado: 20/06/17 as 091100.15Si 

Informações, erou remada Edital cornarem, neeMante taxa 
de RS10,00. sito no Serv. Compras da PMD.R.Alrnirante Barroso, 
111 - Vero.. Dirce - Diadema, ao dias ateis das 0930 às 15:30h. 
Ter:41)57-7774 ou no she oemediaderna.sagoebe 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

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

DE CONVÉNIO celebrado entre o Municipio de Diadema e 
Associação Ceátural educiromal Recreatma e Sodal. rujo obje-
to e a transferência de mornos financeiros provenente, do 
Programe Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, poe meio 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - RIDE, 
para aquisição exclusiva de galeras afim-enteias destinados 
à alimentação escolar das alunos. Vigra.: 16/053017 a 
31/123017. Valor RS 24.0396,00. Dotação mçamentada - 
2084.12.306.0018.2.084.335V3-8087. 

CARAPICUiBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICIÁBA 

CORUMBATAI  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAI 

AVISO DE LICITAÇA0 
PREGÃO PRESENCIAL 01/2017 - PROCESSO N°1312017 
Por determinação do TrIxend de Contas Fara-se nova data 

para abertura do PREGÃO FRESENCIAL ne 01/2017. do Loa 
¡ menor preço, para %Abra° de carrão alimentação para os fun. 
I danados públicos do legislativo e executivo de Corionbata-SP, 

crafrane abe:Me/nado rio ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. 
1 com encerramento para dedene :emento às OtehlOmin do dia 

13/063017. Valor do Edital: Gratuito. O Edital congroo e seus 
Anexos estarão dspanieces para retirada no horário cornada' 

i a Prefeitura Municipal de Catimbara.. sita à Rua 4 n' 147. 
1 Centro, Congro:ratai-SP, mediante a apresentação de um CD 

(Corripact DM) ou fie Drive, de toa qualidade, graveivel, para 
i gravação do respecevo edital, através dr e...d gabinete® 

cortunbatatsp.govbe devendo a empresa solkitinte enviar os 
1 dados cadastrais. JIPE Inserção Estadual, endereço completo. 

telefone e e-mal ou pelo cite'  nweorombataLspgratre me o 
'espalme peeendemento do aurprovante de retirada do edital 
pelo sim. Corumbatai. 30:05/2017. Pregoeis e Equipe de Apoio. 
(Portarias 6411811C17, 6510/2e17 e 655620171. 
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OS MARIA 
e Apoio 

Pregoeiro 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHALC C L?) 1 1 0 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 38/17 
"LICITAÇÃO DESERTA" 

Às 10:00 horas do dia 21 de junho de 2017, na Sala de Licitações da Prefeitura do 

Município de Conchal, reuniram-se o Pregoeiro, Sr. Raphael Moreno Panini e a 

Equipe de Apoio, os Srs. Thiago dos Santos Maria e Alex Cordeiro, designados 

conforme Decreto n° 3.930 de 02 de janeiro de 2017, sob a presidência do 

primeiro declinado para apreciar, analisar e julgar os envelopes do Pregão 

Presencial n° 38/17, do Processo n° 2017/05/3773, objetivando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE EXAMES E INTERPRETAÇÃO DE RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA. Até o horário de recebimento dos envelopes nenhuma empresa 

manifestou interesse na participação do referido certame. Em vista da falta 

de interessados, a presente licitação foi julgada DESERTA pelo Pregoeiro, de 

acordo com os termos do artigo 24, V da Lei Federal n° 8.666/93 - Lei de 

Licitações. Isso feito o Pregoeiro fez a seguinte deliberação: "em vista de 

não haver interessados a participar do presente certame e de não haver 

risco de prejuízo à Administração Pública Municipal com a repetição do 

Processo Licitatório, determino a repetição do PREGÃO PRESENCIAL 

mantendo-se as mesmas características do edital deste certame". Nada 

mais havendo a tratar o Pregoeiro deu por encerrada a esente 

sessão e solicitou que eu, Thiago dos Santos Maria 

lavrasse a presente ata, que vai 	.dos os presentes assinada. 

RAPI-111L 

ALEX CORDEIRO 
Equipe de Apoio 

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: hciracao@aconchal.sp.gov.br  — Home Page: litrp:/ /wv,-w.conchal.sp.gov.br  
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CAMPINAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE DOTAÇÃO 
N. 001/2017 
O Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais. no mo 

de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vota o 
que consta dos autos do processo administrativo n..373412017, 
RATIFICA a Dispensa de Licitação, para contratar cana empre-
sa: ESCOLTA COMERCIO INDUSTRIA TIETE LIDA EPP. inscrita 
no CNPI sob n• 04.339.067/0001-06, no valor estimado de RS 
216.219,00 (Duzentos e dezesseis rol, duzentos e dezenove 
reais), devidamente qualificadas nos autos do processo, para 
fornecimento emergencial de Urnas funerárias para uso do Se, 
viço Funerkio Municipal, que preceitua as disposições contidas 
no art. 24 inciso IV, da Lei Federal 8.666193, 

Campinas. 21 de junho de 2017 
Arnaldo Salvetti Palacio Junior-Presidente da Set. 

CAMPOS DO JORDÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPOS DO JORDÃO 

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DE JORDÃO faz 
saber a quem possa interessar que: 

- as 10:00 horas do dia 05/072017. rearaara a abertura 
dos envelopes referentes a abertura do PREGÃO PRESENCIAL 
II° 021/2017. que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ALÉM DE MOBILIAM° E 
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE INFORMÁTICA, EM ATEN-
DIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Em face à presente publicação fica sem efeito a publicação 
anterior, que havia designada e referida abonas para o dia 
03/07/2017. 

O valor do Edital é de RS 20.00 (vinte reais) cada, mediante 
recolhimento ao Tesouro Municipal, ou gratuitamente através de 
solicitaçáo por e-mail netcommasernotrnail.com  

O Edital e maiores informaçoes poderão ser obtidas no 
Departamento de Licitações situado a Rua Frei Orestes Girardi, 
n. 893, Vila Abernessia neste Municipio, de segunda a sexta 
feia no horário das 11:00 às 16,00 hrs. ou pelo UI: (04x12) 
3662-3685. 

Campos do Radia 21 de junho de 2017. 
Lucineia Gomes da Silva Paulino Braga - Presidente da 

Comissão Permanente de Licitações - Pregoeira 

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO  

A Camara Municipal de Campos do lordão, em cumprimen-
to ao que dispõe o Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal 
n° 8.66E193, de 11 de junho de 1.993 (Lei de Licitações e Con-
tratos), traz a pública para conhecimento geral a especificação 
da seguinte avença realizada, corno segue: 

1) AVENÇADO/CONTRATADO: 
A R FERREIRA JÚNIOR TAUBATE - ME 

Processo - Oficio n° 32927, de 29 de março de 2017 
(Protocolo o' 142/17). 

Objeta confecção de Diploma,. para atende' es Sessões 
Solenes que acontecem nos rn.es de junho e outubro de 2.017, 
na Câmara Municipal de Campos do Jordão. 

Dotação: Serviços de Terceiros- Pessoa hindica 
Modalidade: Convite n. 01/CM/17, de 08/05/17. realizada 

em 22105/17. 
Vala do contrata RS 12.800,00 
Contrato n° 02117 firmado em 08/06/17. 
Câmara Municipal de Campos do Jordão. em 14 de junho 

de 2.017. 
LUIZ FILIPE COSTA CINTRA- Presidente 
Torna Publico a Homologação/Adjudicação do Processo 

Administrativo n° 18/CPU2017 - Tornada de Preço n° 01/ 
CP12017 - Objeto: Contratação de Empresa especializada para 
fornecimento de 02 (dois) Notebook e 50 (cinquenta) computa-
dores tipo Dektop Item 1 - 50 (cinquenta) computador. tipo 
Desktop. Empresa: GUIMARÃES E MARQUES SUPRIMENTOS 
PARA INFORMÁTICA LIDA - EPP. Valor total - RS 241.950,00 
(duzentos e quarenta e hum mil, novecentos e cinqüenta reais). 
Camara Municipal de Campos do Iodar,. 14 de junho de 2.017. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
CAMPOS DO JORDÃO 

CANDIDO RODRIGUES 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÂNDIDO RODRIGUES 

CARAGUATATUBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA  

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PP IP 70/17 - Processo er 11212/17 - Objeto: Registro 

de preços de café e açúcar para atender a Secretara Municipal 
de Educação - Adjudicadas: NUTRICIONALE COMERCIO DE 
AUMENTOS LIDA - Item: 01 -Valor RS 4.230.00 7 CAFÉ PACA-
EMBU LTDA - hem: 02 - RS 45.714,00. 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PP N.  70/17 - Processo N° 11212/17 - Objeto: Registro 

de preços de rafe e açúcar para atender a Secretaria Munidpal 
de Educação - Compromissada: NUTRICIONALE COMERCIO 
DE AUMENTOS LTDA - Item: 01 - Valor Ri 4.230.00 / CAFE 
PACAEMBU LIDA - Item: 02 - Valor RS 45.724,00 - Prazo: 12 
meses - Assinatura: 19.06,17. 

PREGÃO PRESENCIAL er 1072017 -EDITAL N. 171/2017 - 
PROCESSO N° 16032/2017 

Ricardo de Lima Riteira Secretário Municipal de Educa-
ção da Estancia Ba/neária de Caraguatatuba, faz saber aos 
nt.essadu que encontra-se aberto nesta Prefeitura o Pregão 

• Presencial if 107/2017. OBJETO: Registro de Preços de gêneros 
alimentícios perecereis para alimentação escolar pelo periodo de 
12(doze) meses -Abertura: 05.07.17 às 14h00min - Av. Siqueira 
Campos 44. Centro. O Edital completo encontra-se no sito da 
Prefeitura: verovcaraguetatubo.sp.govbraicitaco. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 1082017 - EDITAL IP 1722017 -
PROCESSO N. 16034/2017 

Rkardo de Lima Ribeiro. Secretário Municipal de Educa-
ção da Estancia Balnearia de Caraguatatuba, faz saber aos 
interessados que encontra-se aberto nesta Prefeitura o Pregão 
Presencial e' 1082017. OBJETO: Registro de Preços de géneros 
alimenticios estocáveis para afimentação escolar pelo período 
de 12(doze) meses- Abertura: 04.07.17 ás 09h00min Praça 
Doutor Cândido Motta 72 - Pólo Cultural Adaly Coelho Fm 
sor Auditório - Videoteca Lúcio Bram. O Edital completo 

b
encontra-se no sito da Prefeitura: virww.caraguatatuba.sagov. 
rAicitacies. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 109/17 - EDITAL N° 173/17 -
PROCESSO N° 16033/17 

Ricardo de Lima Ribeira Secretário Municipal de Educa-
são da Estância Balne,ária de Caraguatatuba, faz saber aos 
interessados que encontra-se aberto nesta Prefeitura o Pregão 
Presencial n° 109/2017 Objeto: Registro de preços para aquisi-
ção de inserimos para alimentação escolar peio perlado de 12 
meses-Abertura: 06.07.17 às 09h0Omin -Au Siqueira Campos, 
44, Centro. O Edital completo encama-se no soe da/Prefeitura' 
www.caraguatatuba.sp.gov.brANitacoes 

EXTRATO DE CONTRATO 
TP le* 02/2017 - PROCESSO 	8701/2017 - CONTRAIO 

N° 111/2017 - Objeto: Construção de Praça ria Região Sul -
Au. Eder Silva Rodrigues Alves - bairro Pontal Santa Marina 
- Contratada: MMB COMERCIAL E (UNS TORA LTDA ME 
- Valor Global: RS 281.759,34- prazo: 10 	--Assinatura: 
20.06.2017. 

José Pereira de Agudar Junior-Prefeito 	nidpal 

CARAPICUIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA 'CUEBA 

Pregão Presencial o° 25/2017 
PromAdm.n. 22391/2017 
Objeto: Registro de preços para aquisição de 	amemos. 
Recebimento dos envelopes: 07/07/2017 09 
Abertura: 07/07/2017 - 09h00m 
Edital disponrvel na Ao.Pres.Vargas 280 	f 

de urna mede de Cd-R gravavel Informações: 11-4164- 
ramais: 5306 e 5308 

Homologação/Adjudicação da Tomada de Preços n° 02/17 
Proc.Admn° 18440/2017 
Fica homologada a Natação supra; e adjudicado o SIM 

Serviços  Rirei 
Carapinriba, 21 de junho de 2017 
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito 

CASA BRANCA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

PREGÃO PRESENCIAL N.  53/2017 • PROCESSO N.  88 
2017-Objeto. Registro de Preços para aquisição de materiais 
de escritório e papelaria para atender os setores de Adminis-
tração da Prefeitura Municipal. A pregoeira decide classificar e 
adjudicar as propostas das empresas: QUICKLOG TRANSPORTES 
E LOGISTICA EIREU - EPP, CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO - ME. 
PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME. SILVARA BAIOCCHI G014. 
CALVES - EPP. REAL DISTR. DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E 
REPR COMERCIAL LIDA e R.0 ASTOLPHO EPP Casa Branca. 
21.06.2017-ANDRESSA D. R. GREGÓRIO -PREGOEIRA 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Muni-
cipal de Casa Branca-SPconvoca as empresas partidpant. da 
TOMADA DE PREÇO ir 032017-Objeto: Obras de reabilitação 
de "[redos cacos" das estradas rurais; mediante rnão-deobra 

CASTILHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 

Comunicado da Comissão Permanente de Julgamento 
de Licitações. Prefeitura do Município de Castilho. Processo 
Licitatório 27/17. Tomada de Preços 01/17. Objeto: Contratação 
de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência 
de propaganda. compreendendo o conjunto de atividades 
realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o 
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação. a mem 
tão interna, a intermediação e e supervisão da execução externa 
e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de 
divulgação, como intuito de atender ao principio da pubriddade 
e m direito à informação. de difundir ideias princípios inida-
tiras ou instituições ou de informar o púdico em geral. regida 
pela Lei Federal 4.680/65, incluindo, ainda os serviços comple-
mentares previstos no § 1° do art. 2° da Lei Federal 12.232/10. 
Comunica, que fará realizar sessão pública no do 28/06/2017 às 
15:00 horas, para a retomada do julgamento do certame supra. 
Castilho - SR 21 de junho de 2017. Jorge Abdo Abdaila. Presi-
dente da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações. 

CATANDUVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO 
DE CATANDUVA 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2017 - OBJETO: CONTRATA-

ÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE BARRAS DE 6,0 (SEIS) 
METROS DE TUBOS DE PVC PARA ESGOTO PRESSURIZADO, COR 
OCRE 0=200 ma COM ANEL DE BORRACHA POR BARRA. 
PARA EXECUÇÃO DE REDE DE RECALQUE DE ESGOTO INTER-
LIGANDO A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO JARDIM IMPERIAL AO 
POÇO DE VISITA (PV) LOCALIZADO NA RUA PARATI PRÓXIMO A 
AV. PORTO NOVO CONFORME DETALHAMENTO, COM RESERVA 
DE COTA DE ATE 02% PARA MICROEMPRESA - ME EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE - EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDE-
DOR INDIVIDUAL - Empresa Vencedora: MEXICHEN BRASIL 
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA - VALOR RS 
93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais) - Eng° Marcos 
Augusto Jardim - Superintendente. 

Rua São Pado, 1.108, Himenápolis CEP 15.804 - 000 - 
Catanduva - SP Tel: (17) 3531-0600- Fax (17) 3531-0602 

COLÔMBIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA 

AVISO DE ucrraçAo 
PROCESSO AP 030/2017-CHAMADA PUBUCA N°001/2017 
A Prefeitura Municipal de Colômbia leva ao conhecimento 

dos interessados que esta aberta a CHAMADA Mi8UCA 
001/2017 - PROCESSO N.' 03012017. como OBJETO: Chama-
memo públko para aquisição de hortifrutigranjeirm. a serem 
destinados á Educação Públka Municipal: Educação Infantil Cre-
che. Educação Infanti Pré, Ensino Fundamental. Ensino Médio, 
Educação de Jovens e Adultos (Eja). e Programa Mais Educação. 
no Município de ColòmbiaISP. Envelopes  até às 
09:00 horas do dia 20 de Julho de 2017.0 editai ern inteiro teor 
estará à disposição dos interessados de 2' (segunda) à 6' (sexta) 
feira no Setor de Licitações: quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço Rua José da Mata. n' 668 - Centro - CEP. 
14.795.000 	 irvnbia-SP, 21 de 
jun 	7. Endrigo Lucas Gambarato Bens 	v efeito do 

mapa 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

CORDEIRÓPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOUS  

AVISO 
Pregão Presencial 27-2017 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços destinados à melhoria e avaliação da qua-
lidade dos serviços públicos e atendimento ao cidadão nas áreas 
da Educação e Administração através de módulos integrados de 
controle unificado dos dados dos cidadãos, de controle de aten-
dimento ao cidadão, avaliação de qualidade do serviço público 
por meio de levantamento cientifico de análise e opinião como 
ferramentas de controle e de gestão administrativa. 

A Prefeitura do Município de CordeinSpolis, Estado de São 
Paulo, toma público que, após demonstração técnica do sistema 
por pane da empresa ACRUXX SOL INTEUGENTES EIRELI ME, 
o mesmo foi considerado aprovado pela comissão avaliadora 
da Sec de Educação e finanças Dessa forma, fica concedido 
o prazo de 3 (três) dias irteis, contados após a publicação, 
conforme artigo 4°. inciso XVIII, da Lei Federal 10.520/02, para 
interposição de eventuais recursos sendo concedido o mesmo 
prazo para contranges. 

Cordeei:0064 21 de junho de 2017. João Manoel de França 
e 9Iva. Diretor de Suprimentos. 

AVISO 
Tomada de Preços n° 01/2017 
Objeto: CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS - 

CONJUNTO HABITACIONAL SANTA LUZIA 
A Prefeitura do Municipio de Cordeiropolis, Estado de São 

Paulo, torna púdico que, após analise dos dmurnamos Mádido 
pela Comissão Permanente de lidtações e atestado de Capa-
cidade técnica pela Santana de Obras e Planejamento das 
empresas Romarello Terraplanagem e Construção Leda, Goiapa 
Construções D.E Me e Lanza Terraplanagem e Comendo Ltda 
EPP, as mesmas foram consideradas Habilitadas. Dessa forma, 
abre-se prazo de recurso de 5 (cinco) dias úteis, contados após 
a publicação, para interposição de eventuais recursos. conforme 
artigo 109, inciso I, alínea 'a' da Lei 8.666/93. Decorrido o prazo 
sem interposição noturnal, designo a data de 03 de julho às 
09:00 horas para abertura das propostas comerciais. 

Cordeirápolis. 11 de junho de 2017. João Manoel de França 
e Silva, Diretor de Suprimentos 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
Concorrémia n° 012017. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na locação, 

montagem e desmontagem de equipamentos para a realização 
de eventos no Munidpio de Cordeiropolis 

Data da Sessão Pública do Pregão: 21/0612017, às 09:00 
horas. 

A Prefeitura do Municipio de Cordeirápolis Estado de São 
Parda torna público que. por determinação do Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, o certame supramencionado 
está suspenso até ulterior deliberação da matéria peia respec-
tivo Órgão. 

CordeiróPolis, 21 de junho de 2017. João Manoel de França 
e Silva Diretor de Suprimentos 

COSMOPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 

EDITAL RE11NCADO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0362017, TIPO DE LICITAÇÃO: 

Pregão Menor Inc.:  OBJETO. Registro de Preço para Coe-
tratação de empresa especializada na prestação do serviço 
de funilaria e pintura nos veículos da frota da Secretaria de 
Educaçao. Merenda e Transporte Escolar com lomecirriento de 
aças RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "Proposta de Preços", 
'Habditação" e "Credendamento" até as MOO horas do dia 
07/07/2017; INiCIO DA SESSÃO POBUCA DO PREGÃO PRESEN-
CIAL: às 09:00 horas do dia 07107/2017. LOCAL DA SESSÃO: 
Sede da Prefeitura Municipal de Cosmopohs. Rua Do. Campos 
Sales, n° 398, Centro, Cosrnápolis.SP na Sala de Compraslici. 
taçies. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados 
na Sala de Compras e Licitações conforme endereço acima nos 
seguintes horários: das 9.00 às 16:00 horas. através de solicita-
ção no e-mail compras° cosmopolissagoubr ou pelo sito WYWL 

cosrnopolissagovbr . Para todas as referimos de tempo será 
observada o horário de Brasalia (DP). 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: Prefeitura Munkipal de Cosmdiporee CON-

TRATADA: LA.Lopes Lavagem ME - Contrato LT 053/2017; 
ASSINATURA: 20/062017; OBJETO: Contratação de empresa 
especial cada para Execução de Serviços de Lavagem Completa 
e Lubrificação nos veiados da frota da Secretana Municipal de 

cação; MODALIDADE: Pregão Presencial n' 0262017. 
osmõpolis, 21 junho de 2017. 

José Nato - Prefeito Municipal 

COTIA 

PREFEITU MUNICIPAL DE COTIA 

CO r o 
A PREF RA MUNICIPAL DE COTIA TORNA PUBUCO AS 

CONVOCAÇÕE DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCUR- 
SO NI/2016, 	OS CARGOS DE COVEIRO: CLASSIFICAÇÃO 
01' A 06° P DREIRO CLASSIFICAÇÃO 11° AO 12° PINTOR 
CLASSIFICA O OS* AO 6° E ADVOGADOS CLASSIFICAÇÃO 
09.  AO Ir 	SEGUINTE CONFORMIDADE 05 INTERESSADOS 
DEVERÃO OMPARECER NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
NUMA 5 NA PREFEITURA SITUADO À AV. PROF MANOEL .1050 
PEDR• O 1347 PARQUE BHAIA COITA SP NO PERIODO DE 05 
Dl 	USEIS DA CONTAR DA PUBUCAÇÃO EULANIO HIGINO DOS 

TOS DER RH. SECRE DE GOVERNO 
CNN:11.335.497/0001-15 LATINA AMBIENTAL LIDA RS 

147.975,00 001: 38.841.433/0001-42 KING UMP COM. PROD. 
LIMP. RS 531.850,45 CNP!: 15.414.986/0001-13 ORION VISION 
COMERCIAL RS 12.245,10 CNPJ: 05.252.462/0001-10 YTA-
QUM CONSTRUTORA RS 188.645.73 CNPI: 01.83928410001-
77 WMA SUPERMERCADO AUTO PEÇAS RS 2.158,53 CNPI: 
96.667.886/0001-09 ÚTIL RENT COM. LOC EQUIP. RS 
258.187,59 CNPI; 71.816.078/0001-27 TRANSE RODRIGUES 
& SOUSA RS 1.530,00 CNPJ: 21.971.727/0001-96 STRA8RA5 
COM. MADRE 6912,00 CNPJ; 10.522.056/0001-60 SISVETOR 
INFORMATICA RS 220.000.00 CNPI: 18.632.071/0001.72 RIBAS 
REPRESENTAÇÃO RS 5.700,00 CNPI: 45.795.7960001-54 PSI 
TECNOLOGIA RS 6570,0l CNP1137.445.002/0001-33 PAPEX 
BRASIL COM.ES 3282,00 CNPJ: 03.425.525/0001-67 MARCELO 
SOARES LOCAÇÕES RS 1.510,00 CNP1:10.702.722/0001-41 
IN BEINQUEDOS RS 7.424,00 CNPI: 10.902.899/0001-91 IlD 
DE JESUS COMERCIAL RS 3.231,00 CNPI: 05.876.269/0001-50 
CONCERT ALIMENTOS RS 7.784,00 CNPI: S1.235.448/0001-25 
COMAM CONSULTORIA EM ADM PUBUCRS 49.666,40 CNPJ: 
09.062.451/0001-28 CESAR AUGUSTO GAWANO RO 4.955,00 
CNPI: 02.582.660/0001-53 CERTO CENTRO DE EDUCAÇÃO RS 
1.680,00 CNPJ: 51.049.401/0001-77 INDUSTRIA DE URNAS 
BIGNOOTO RS 80.890,00 CNPJ: 09.052.785/0001-10 SAN-
CONFF SERVIÇOS ADM RS 4.250,00 CNPJ: 21.879.680/0001. 
35 FAWANO CAVALCANTE DE SOUZA RS 12.166,00 CNP]: 
04.974.038/0001-16 ANDERSON CHRISTENSEM PEREIRA RS 
3.625,50 CNPI: 04.126.616/0001-64 A&J EMPREENDIMENTOS 
COMERCIAIS R5 4.545,00 CNPJ: 10.58/587/0001-413 GERSON 
SOARES DE OUVEIRA RS 245.00 CNPI: 08.942.423/0001-32 
ORZIL CURSOS E EVENTOS RS 3.980,00 

AVISO DE SUSPENSÃO 
TOMADA DE PREÇO Id° 01/2017 
EDITAL el° 23/2017 
PROCESSO N° 27/2017 
11P0, MENOR PREÇO GLOBAL 
OBJETO: 'A presente licitação tem por objeto as Obras de 

reabilitação de 'trechos críticos" das estradas rurais: mediante 
mão-de-obra especializadas composta de pessoal treinado, um 
supervisão direta de profissionalhais) devidamente registradas) 
no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA e 
fomedmento de materiais e equipamentos sob inteira responsa. 
bifida& da CONTRATADA" 

Justificativa: Em cumprimento à decisão proferida no 
processo eTC- n° 10293.989.17-4 que acolheu o voto da Erni-
rente Conselheira Cristiana de Castro Mora. fica SUSPENSO 
o referido certame até ulteriores decisões proferidas por aquele 
Tribunal A mencionada decisão encontra-se disponível para 
consulta através do link httalivrivencandidorodriguesspgov. 
brAicitacoesrabertaromada. 

CÂNDIDO RODRIGUES, 21 DE JUNHO DE 2017. 
ANTONIO CLAUDIO FALCHI-PREFEITO MUNICIPAL 
RETIFICAÇÃO DE PUBUCAÇÃO 
EDITAL PO 092016 
PREGÃO PRESENCIAL N° 062016 
PROCESSO N. 072016 
ANTONIO CLAUDIO FALCHI, Prefeito do Município de Can-

crido Rodngu.. Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais. torna publico que se resolve RETIFICAR o extrato de 
publicação do quarto termo aditivo ao contrato administrativo 
if 24/2016. Pregão Presencial n° 06/2016. a saber 

No objeto de publicação. onde se lê: 
Objeto: Prorroga o prazo de vigência do Contrato Adminis-

trativo n°24/2016 por mais 12 (doze) meses, ou seja. até 02 de 
maio de 2018. 

Leia-se: 
Objeto: Prorroga o prazo de viginda do Contrato Adminis-

trativo ri° 24/2016 por mais 03 (três) meses ou seja. ate 02 de 
agosto de 2017. 

As demais informações constantes da publicação do extrato 
permaneceram inalteradas. 

Prefeitura Municipal de Cindido Rodámos, em 19 de junho 
de 2017. 

Antono Claudio Falchi-Prefeito Municipal 

CANITAR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR 

AVISO DE IJOTAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 012/1017-PROCESSO N° 

025/2017 - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a 

Prestação de Serviços de Confecção de Proles. Dentárias para 
a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações coro- 

especializada, composta de pessoal treinado, com supervisão 
&reta de profissional(eis) devidamente registrado(s) no Conse-
lho Regional de Engenharia e Arquitetura-CRER e fornecimen-
to de materiais e equipamentos sob inteira responsabilidade 
da CONTRATADA. tais sejam: Conckgi Construção. Máquinas 
e Serviços lida, T1 Constniçies e Terraplanagem Eireli-ME, 
Construtora lafeh Eireli-EPP e Fl. Comércio e Representação 
Ltda para abertura do envelope n°02 contendo os documentos 
de 'habilitação", em reunião publica a realizar-se no dia 23 
de junho de 2017 às 09 horas no mesmo local designado no 
instrumento convocatono, ocasião em que serão efetivados os 

tantas do Anexo - Memorial Descritiva 	 procedimentos previstas na editalEsdareciment. adicionais 
DATA DA REAUZAÇÃO 06/07/2017.H0RÁRIO DE INICIO DA poderão ser obtidos por telefone (19) 3671.9778, pessoalmente 

SESSÃO 091130.LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: DEPAR- no endereço: Rua atino Arantes Setor de Udtações ou pelo 
TAMENTO DE COMPRAS E PATRIMÓNIO, localizada na Rua email: licitacaolecasabranca.sp.gov.Casa Branca, 21 de junho de 
Joaquim Berrado de Mendonça sin° - Centro - CEP 18.990- 2017.Claudio M.A. de Rezende 1r-Presidente de CRI 
000 - Cantar- SE A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com 
o auxilio da Equipe de Apoio, designados nos autos do Processo 

025/2017. 
ESCLARECIMENTOS DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 

PATRIMONIO, localizada na Rua Joaquim Bernardo de Mendon-
ça s/n° - Centro - CEP 18.990-000 - Calhar - SP - Telefone 
(0XX14) 3343-9100 - e-maii compras2canitarehotmaiscom. 

CAtifTAR. QUARTA-FEIRA 21 DE 1110110 DE 2017.ANIBAL 
FELICIANO - PREFEITO MUNICIPAL DE CAN1TAR 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 023/2017-PROCESSO N° 

026/2017.11PO: MENOR PREÇO POR REM 
OBJETO: Aquisição de Óleos Lubrificantes, Graxas e Fitros 

para . Veiados do Munkipio de andar - SP, conforme especi-
&ações constantes do Anexo II - Memorial Descritiva 

DATA DA REAUZAÇÃO. 06/07/2017.HORAMO DE INICIO 
DA SESSÃO: 14h00. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO, DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS E PATRIMOMO. localizada na Rua Joaquim Bernardo 
de Mendonça s/n° - Centro - CEP 18.990-000- Cambar- SR A 
sessão sere conduzida pelo Pregoeiro, cano audio da Equipe 
de Apoio, designados nos autos do Processo n° 026/2017. 

ESCLARECIMENTOS: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 
PATRIMÓNIO, localizada na Rua Joaquim Bernardo de Mendon-
ça sin.  - Centro - CEP 18.990-000 - Cantar - SP - Telefone 
10001413343-9100 - 	compras2canitarerhommad.corn. 

CANTAR, QUARTA-FURA, 21 DE JUNHO DE 2017ANITIAL 
FEUC1ANO - PREFEITO MUNICIPAL DE CANITAR 

PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Município de Conchal toma púbico aos 

interessados que o Pregão Presencial 38/17. Processo 377307, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de exames e interpretação de ressonância 
magnética foi julgada DESERTA Em vista da falta de interessa-
dos, a presente licitação foi julgada deserta pela Comissão de 
licitação. de acordo com os termos do art 24, V da Lei Federal 
8666/93 atualizada. Isso feito o Pregoeiro fez a seguinte deli-
beração: 'em vista de não haver interessados a participar do ; 
presente certame e de não haver risco de prejuizo ã Administra. 
ção Pública Municipal coma repetição do Processo Licitatória 
determino a repetição do PREGÃO PRESENCIAL mantendo-se as 
mesmas caracteristkas do edital deste certame'. 

Conchal, 21 de junho de 2017. 
Rabeei Moreno Panini - Pregoeiro 
TERMO DE RARACAÇÃO 
Eu Luiz Vandedei Magnusson. Prefeito do Municipio 

Conchal RATIFICO o Processo 2017/06/004179, Dispen 	e 
Licitação á insburição Banco do Brasil DA, referen 	loção. 
pelo Município, do serviço de pagamentos el 	os por meio 

Ordens Bancárias - 013% com f 	art 24. VIII, da Lei 
Federa 	 gentia por 12 meses. 

Concha 21 de jurdo de 2017. 
Sc Luiz Vanderlei Magnmson - Prefeito Munkipal 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 49/17 - Processo 4179/17 - Dispensa de 

Licitação - Objeto: mutação, pelo Municipio, do serviço de 
pagamentos ektrónkos por meio de Ordens Basearias- OBN -
Contratante: Prefeitura do Município de Conchal - Contratada: 
Banto do Brasa 5/A - Valores: conforme clausula quarta do 
contrato supracitado - Assinatura, 2110€0 7. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
fica HOMOLOGADA COMO vencedora da 'Tomada de 

Preços" OS/17, a empresa Confiara Consultoria e Gestic 
Ltda - EPP, inscrita no CNPJ 06.496.850/C001-34, vencedora 
do certame perfazendo o valor global de RS 180.000.00, tendo 
como objeto a contratação de serviços especializados de orien-
tação técnica aos agentes públicos envolvidos nas áreas de 
litirações e contratos administramos, execução orçamentária, 
financeira e patrimonial, pessoal e terceiro setor, induindo ainda 
o esclarecimento de ~das de outras áreas, desde que sejam 
matérias correlatas incluindo ainda o assessoramento na ela-
boração de jusfifkativas inerentes às referidas áreas no ambito 
dos processos administrativos perante o tribunal de contas do 
estado de São Paulo. 

Conchal 21 de junho de 2017. 
Luiz Vandedei Magnusson • Prefeito Municipal 
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