
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 40/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.805/17 

REGISTRO DE PREÇOS 

DATA DA SESSÃO: 23/06/17 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 23/06/17 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 23/06/17 das 09:30 ás 10:00 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 23/06/17 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", o qual será processado e julgado de 
conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 10.520 de 17/07/02 
subsidiariamente à Lei. Federal n° 8.666/ 93 atualizada e Lei Complementar 
n° 123/06. 

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

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

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

DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE 
SAÚDE, 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° 40/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3805/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 23/06/17 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 40/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3805/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 23/06/17 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI 	O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuado conforme 
item 20 deste edital. 

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

VIII Conter o nome e número do Banco, da Agência Bancária e da Conta Corrente para 
efeito de pagamento do objeto licitado e contratado. 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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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: licitacaogconchal.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 LEJ.-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; r-
9.1.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, (FGTS),  

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

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

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

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferr eira Alves no 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / 1:ax• (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchalsp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

-r 
COi 0076 

9.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART.30 DA LEI N°  
8.666/93):  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves rifi 364 - Gente o - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchal.so.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

rj 7 '7 

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

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

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

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

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

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

11.2.3.1. 	Para os respectivos itens, a redução mínima entre os lances deverá ser 
acima de R$ 10,00 (dez reais). 

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

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

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

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

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

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

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

11.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificada a menor proposta 
vencedora, o Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas à redução do preço e examinará a aceitabilidade da primeira classificada, 
quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito. 
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11.2.12. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao edital. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.2.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa 
ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, caso 
apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, 
para a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de negativa. 
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Parágrafo Único 	A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata 
registro de Preços, ou revogar a licitação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

13.3. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira 
Alves n° 364, Centro, Conchal SP, no Departamento de Licitação e Contratos; 
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13.4. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as 
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, 
expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da 
sessão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sua publicação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-ma.51: licitacao0conchaLsp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CO0083 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades 
e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública 
deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do 
mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 
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24.3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conchal, 31 de maio de 2017. 
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ANEXO I 

MINUTA CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 40/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.805/17 

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

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

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

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

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

certame, na sessão pública de processamento do Pregão. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

(Firma reconhecida) 

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 40/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.805/17 

	 , inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

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

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

infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 40  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° ?.64 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 40/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.805/17 

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 n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 40/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.805/17 

	  inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

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

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

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

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

cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchalsp.gov.hr  
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 40/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.805/17 

, 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 n5). 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 40/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.805/17 

	  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 nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 40/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.805/17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame o Registro de preços para contratação de 

empresa para prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos para o departamento de saúde. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. A manutenção é entendida como o conjunto de atividades técnico-administrativas, de 

natureza preventiva e corretiva, com vistas à preservação da vida útil, sem perda das 
características, integridade física, rendimento e ponto ótimo de operação do 
equipamento, instalações, sistemas ou partes. 

2.2. A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como a reposição das 
peças necessárias garantem a qualidade do serviço prestado à população. Apenas o 
olhar técnico especializado pode apurar as necessidades dos equipos antes mesmo 
que eles manifestem qualquer avaria de qualquer natureza. 

2.3. A prevenção torna-se então importante não apenas em caráter de cumprimento legal, 
mas para que o serviço não seja interrompido, danificado, ou postergado e a 
população arque assim o prejuízo. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. EQUIPAMENTOS: 

ITEM QUANTIDADE OBJETO DESCRIÇÃO DA MANUTENÇÃO 

01 07 Cadeiras odontológicas 

Verificar e inspecionar o manômetro, 
com relação à pressão final de cada 
tipo de caneta; 
Verificar as mangueiras, as válvulas 
reguladoras de pressão dupla de 
"spray", 	válvulas 	solenoides, 	caso 
haja 	no 	equipamento. 	Esta 
verificação consiste em observar se 
os diafragmas não estão furados, se 
estão regulados e se não apresentam 
vazamentos; 
Observar se existem filtros que saem 
do reservatório de água, na parte 
externa 	do 	Kart. 	Neste 	caso, 	os 
mesmos devem ser limpos; 
Examinar os pedais do motor de 
baixa e alta rotação, eliminando os 
defeitos de contato e avaliando suas 
condições 	de 	funcionamento. 	Na 
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parte externa, observar e verificar a 
cordinha e as condições das polias, 
que 	deverão 	ser 	lubrificadas 	e 
reapertadas. 
Inspecionar o reservatório de óleo, 
observando o nível, se está limpo e, 
se apresenta viscosidade adequada. 
Caso necessário, trocar o óleo ou 
completá-lo, 	sendo 	que 	o 
fornecimento 	do 	óleo 	é 	de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
Fazer 	testes, 	verificando 	se 	seu 
pistão e válvula de retenção estão 
em bom estado o que consiste em 
levantar 	a 	cadeira 	ao 	máximo, 
verificando se a mesma não desce; 
Verificar e lubrificar 	sempre 	que 
necessário o encosto; 
Verificar o bom funcionamento, do 
relê, 	dos 	botões 	e 	da 	fiação 	da 
cadeira. 
Verificar o funcionamento do pedal 
de acionamento da cadeira, caso ele 
exista, 	e 	proceder 	aos 	reparos 
necessários. 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Colar as Etiquetas de Manutenção 
Preventiva; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

02 08 Mochos 

Verificar os comandos; 
Verificar o nível de gás; 
Verificar os rodízios; 
Verificar os estofamentos. 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Colar as Etiquetas de Manutenção 
Preventiva; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

03 08 
Amalgamador de 

cápsulas 

Verificar se a dosagem de limalha de 
prata 	e 	mercúrio 	está 	correta, 
limpeza e ajuste; 
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Verificar se não existe vazamento de 
mercúrio dentro ou fora do aparelho 
(para 	isto 	é 	necessário 	abrir 	o 
mesmo); 
Limpar 	internamente 	o 
equipamento, 	conforme orientação 
do fabricante; 
Verificar as condições de botões de 
acionamento; 
Verificação 	da 	parte 	elétrica 	do 
equipamento. 
Verificar junto a um profissional da 
equipe se o produto "liga" está a 
contento, 	ou 	se 	há 	excesso 	de 
limalha ou mercúrio. 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Colar as Etiquetas de Manutenção 
Preventiva; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

04 14 Canetas de alta rotação 

Verificar se a caneta não sofreu 
quedas ou qualquer outro tipo de 
avaria. Caso isto seja constatado, o 
técnico 	deverá 	comunicar 	a 
Coordenadoria de Saúde por meio 
de relatório; 
Verificar o rolamento da caneta, o 
spray e o torque; 
Lubrificar a caneta de alta rotação e 
verificar se a lubrificação por parte 
da equipe da unidade está sendo 
feita a contento, em caso negativo, 
comunicar 	o 	responsável 	pela 
equipe. 
Verificar a seringa tríplice quanto à 
existência de vazamento de água ou 
ar e se no acionamento de água ou 
ar, o "Spray" que a mesma produz é 
adequado; 
Lubrificar o micro-motor e contra-
ãngulo e verificar a presença de 
folgas ou vazamentos. Caso existam 
tais defeitos corrigi-los prontamente. 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal; 
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Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

05 07 Canetas de baixa rotação 

Verificar se a caneta não sofreu 
quedas ou qualquer outro tipo de 
avaria. Caso isto seja constatado, o 
técnico 	deverá 	comunicar 	a 
Coordenadoria de Saúde por meio 
de relatório; 
Verificar o rolamento da caneta, o 
spray e o torque; 
Lubrificar a caneta de alta rotação e 
verificar se a lubrificação por parte 
da equipe da unidade está sendo 
feita a contento, em caso negativo, 
comunicar 	o 	responsável 	pela 
equipe. 
Verificar a seringa tríplice quanto à 
existência de vazamento de água ou 
ar e se no acionamento de água ou 
ar, o "Spray" que a mesma produz é 
adequado; 
Lubrificar o micro-motor e contra-
ângulo e verificar a presença de 
folgas ou vazamentos. Caso existam 
tais defeitos corrigi-los prontamente. 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

06 10 Fotopolimerizadores 

Abertura do aparelho para verificar 
se o ventilador está funcionando; 
Verificar a intensidade de luz. 
Verificar a condição da rosca da 
cápsula frontal; 
Verificar a pressão 	da trava da 
ponteira da fibra óptica; 
Verificar 	condição 	dos 	filtros 
(térmico 	e 	de 	luz), 	se 	não 	há 
presença 	de 	manchas 	ou 
desprendimento do banho; 
Limpar os filtros (térmico e de luz) 
conforme orientação do fabricante; 
Verificar 	a 	pressão 	da 	pinça 	o 
soquete da lâmpada e avaliar se não 
há oxidação 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
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equipamento; 
Colar as Etiquetas de Manutenção 
Preventiva; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

07 02 Raio x 

Realizar testes de radiação; 
Verificar 	o 	funcionamento 	do 
comando elétrico do equipamento; 
Verificar as peças articuladas do 
equipamento, 	com 	a 	lubrificação 
das mesmas e a manutenção da 
parte elétrica; 
Verificar vazamentos 	de 	óleo 	no 
cabeçote do equipamento e a troca 
do 	mesmo 	quando 	necessário, 
devido a problemas oriundos da 
ampola ou do transformador; 
Revisão 	Geral, 	limpeza, 	inspeção, 
testes, 	ajustes 	e 	reparos 	se 
necessários; 
Verificar se o tempo de exposição 
está de acordo; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe se o mesmo está disparando 
no 	tempo 	correto 	e 	se 	as 
radiografias estão sendo realizadas 
a contento. 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Colar as Etiquetas de Manutenção 
Preventiva; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal; 
Emissão 	de 	Laudo 	de 	Aferição 
Anual; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

08 08 Autoclave 

Abertura do aparelho para verificar 
se há vazamentos internos; 
Verificar 	e 	limpar 	em 	caso 	de 
presença 	de 	sujeitas 	internas 	e 
externas; 
Verificar o tempo, a temperatura e a 
pressão interna do equipamento; 
Verificar a segurança elétrica do 
equipamento 	com 	analisador 	de 
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Segurança Elétrica; 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Reaperto das partes móveis; 
Usar teste 	bioquímico 	do 	cliente 
para analisar se o equipamento está 
funcionando 	de 	acordo 	com 	o 
manual; 
Fazer limpeza com acido para soltar 
sujeiras 	da 	câmara 	interna 	e 
reservatórios; 
Verificar as válvulas de segurança; 
Verificar os filtros de água quando 
aplicáveis; 
Verificar a osmose reversa, 	suas 
membranas, 	filtros 	e 	controle 
eletrônico quando aplicáveis; 
Colar as Etiquetas de Manutenção 
Preventiva; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal com colagem do 
resultado do teste do equipamento; 
Emissão de laudo de aferição Anual 
do Equipamento; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

09 02 Negatoscópios 
Pertinente 	a 	natureza 	do 
equipamento 

10 06 Compressores 
Pertinente 	a 	natureza 	do 
equipamento 

11 02 Jatos de profilaxia com 
US 

Limpar o reservatório de pó; 
Limpar o bico da caneta; 
Verificar a pressão do ar e da água, 
e 	corrigir 	defeitos 	quando 
necessário. 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Colar as Etiquetas de Manutenção 
Preventiva; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

3.2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
3.2.1. A manutenção preventiva deverá ser realizada em todos os equipamentos com 

periodicidade mensal, de acordo com o cronograma previamente acordado com o 
Departamento Saúde, não havendo necessidade de ordem de execução específica. 
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3.2.2. Qualquer alteração no cronograma supracitado deverá ser comunicada com 

antecedência de 05 dias úteis da data marcada. 

3.2.3. Considera-se manutenção preventiva, entre outros, os serviços de: 

a) revisão geral; 
b) fixação e troca de parafusos, roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis, 
conexões, lâmpadas e garrafas de reservatório de água dos equipos; 

c) correções de vazamentos de ar e água; 
d) limpeza; 
e) troca de mangueiras; 
I) testes de funcionamento; 
g) aferição das cargas e descargas dos equipamentos elétricos; 
h) testes das baterias; 
i) lubrificação de partes e peças; 

3.2.4. Observação: Todos os itens acima tem a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos 
e acidentes, bem como garantir o perfeito e regular funcionamento dos 
equipamentos. 

3.2.5. Compreende-se como manutenção corretiva, entre outros, os serviços de reparos 
para eliminar defeitos técnicos e/ou decorrentes do uso normal, incluída a mão de 
obra para substituição de peças gastas ou não justáveis, que se fizerem necessárias, 
visando restabelecer o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos objeto 
deste Termo de Referência. 

3.2.6. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser realizados sempre que houver 
necessidade, mediante recebimento de Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE, para 
permitir a correção de defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos. 

3.2.7. A CONTRATADA deverá considerar mão de obra para substituir peças dos 
equipamentos sempre que verificada sua necessidade em função do desgaste natural 
decorrente da utilização ou de defeitos técnicos, por outras de configuração idêntica 
ou superior, original e nova, por ocasião da manutenção corretiva. 

3.2.8. O atestado de que foram realizados os serviços, tanto no caso de manutenção 
preventiva quanto de corretiva, será firmado pelo responsável da Unidade de Saúde 
onde está instalado o equipamento e encaminhado para o Departamento de Saúde, 
utilizando impresso próprio, que servirá como comprovante para fins de pagamento. 

3.2.9. A CONTRATADA se obrigará, ainda, a ceder, por empréstimo os equipamentos do 
item 3.1., à Unidade de Saúde onde está instalado o equipamento, peças ou 
equipamentos porventura retirados para conserto em outro local, cujo prazo de 
devolução exceda 10 (dez) dias, que serão devolvidas, logo depois de consertada, e 
reinstalada a peça original do equipamento. Sendo de responsabilidade da 
CONTRATANTE quaisquer danos que ocorrer no equipamento emprestado decorrente 
de mal uso da peça e/ou equipamento sob empréstimo. 

3.2.10.0 termo de empréstimo será firmado pelo responsável da Unidade de Saúde onde 
está instalado o equipamento e encaminhado para o Departamento de Saúde, 
utilizando impresso próprio, que servirá como comprovante do empréstimo. 

3.2.11.0 técnico responsável deverá apresentar-se mensalmente ao Departamento de 
Saúde, para entregar relatório das visitas de manutenção preventiva e corretiva (em 
data e horário previamente agendado com o mesmo), com a finalidade de mantê-lo 
ciente da real situação da rede de atendimento. Deverá, também, deixar um meio de 
comunicação, telefone ou e-mail, para contato sempre que necessário. 

3.3. ATENDIMENTO: 

3.3.1. A CONTRATADA deverá atender as solicitações de comparecimento dos defeitos e 
falhas em qualquer unidade dos equipamentos no prazo máximo de 48 horas, a 
contar do recebimento da ordem de serviço ou fax emitido por servidor da 
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CONTRATANTE, devidamente autorizado, nos locais onde se encontram instalados 
os equipamentos das Unidades requisitantes. 	As manutenções corretivas 
compreenderão as visitas técnicas, visando sanar os defeitos apresentados. Caberá 
ao responsável do contrato o acompanhamento e controle das chamadas corretivas. 

3.3.2. Os chamados recebidos às sextas feiras e/ou vésperas de feriados, serão atendidos 
no primeiro dia útil subsequente; 

3.3.3. A recusa de prestação de assistência técnica dentro do prazo mencionado, que 
será comunicado por escrito pela Unidade de Saúde Requisitante ao Departamento 
de Saúde, implicará na aplicação de multa, salvo por motivo justificado, comprovado 
por escrito pela Contratada e aceito pela Contratante, de 10% (dez por cento) sobre o 
valor da manutenção mensal daquele equipamento. 

3.3.4. Deverá, também, reparar todos os defeitos encontrados no momento da visita, e caso 
haja necessidade de substituição de peças, deverá ser apresentado um Relatório 
Circunstanciado ao Departamento de Saúde, especificando a causa e o tipo de 
problema apresentado e indicando a necessidade, ou não, de substituição de peças, 
componentes ou acessórios. 

3.3.5. As peças de substituição deverão ter especificação detalhada fornecida pela 
CONTRATADA. 

3.3.6. Havendo necessidade de substituição de peças, o serviço deverá ser executado no 
prazo pela CONTRATADA, a entrega deverá ocorrer em no máximo 5 (cinco) dias 
úteis. 

3.3.7. Os serviços só serão atestados como "a contento" após teste de aprovação pela 
Unidade Requisitante. Obriga-se a CONTRATADA a devolver a(s) peça(s) 
substituída(s) caso seja constatada a não necessidade de substituição, será a 
CONTRATADA multada. 

3.3.8. No caso de impossibilidade de verificação do defeito no local, a CONTRATADA poderá 
remover o equipamento, devendo o Relatório Circunstanciado ser apresentado no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do comparecimento no local. 

3.3.9. Todo equipamento, peça ou componente que necessitar ser removido para conserto 
na oficina necessitará de prévia autorização do gestor do contrato. As despesas com 
a remoção, a devolução e a posterior reinstalação serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

3.3.10.0 prazo máximo para devolução dos equipamentos, no caso da retirada, será de 
05 (cinco) dias úteis. Caso o equipamento necessite de peças de difícil acesso e as 
mesmas dependam de programação para aquisição junto ao fabricante ou 
fornecedor, o fato deverá ser comunicado por escrito ao Departamento de Saúde. 

3.3.11. Nos equipamentos que se encontrem em período de garantia, os serviços de 
manutenção corretiva somente poderão ser executados depois de constatado que o 
problema não decorre de defeito coberto pela garantia e autorização expressa da 
CONTRATANTE. 

3.3.12. Ficando constatado que o problema do equipamento sob garantia decorre de defeito 
do fabricante, a CONTRATADA comunicará o fato a CONTRATANTE, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante a apresentação de laudo técnico, 
assinado pelo técnico que conduziu os trabalhos, a fim de que as devidas 
providências sejam tomadas. 

3.3.13. Caso a CONTRATADA execute serviços que resultem na perda da garantia, ela 
assumirá a garantia e todos os ônus decorrentes da garantia do fabricante. 

3.3.14. Durante o período de garantia dos equipamentos será atribuída a CONTRATADA a 
responsabilidade por eventuais procedimentos que resultem na perda da garantia. 

3.3.15. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente o Relatório Circunstanciado dos 
serviços prestados preventivos e corretivos com assinatura das Unidades 
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Requisitantes, do técnico da CONTRATADA devidamente datado, que deverão ser 
entregues junto à Nota Fiscal Fatura. 

3.3.16.0s serviços deverão ser atestados como "a contento" pelas Unidades de Saúde 
Requisitantes. 

3.3.17.A CONTRATADA será informada dos "não a contento", por escrito, pela 
CONTRATANTE, devendo manifestar-se em até 5 (cinco) dias úteis. Ficando 
constatado o "não a contento" será aplicada a sansão contratual proporcional ao 
valor mensal do contrato o correspondente ao (s) equipamento (s) que o gerou (aram). 

3.4. RELATÓRIOS TÉCNICOS: 
3.4.1. A CONTRATADA, sempre que for realizada manutenção corretiva, deverá apresentar 

relatório técnico de todos os bens patrimoniais atendidos, no qual deverá constar a 
descrição do serviço e defeito apresentado, as peças substituídas, quando for o caso, 
tipo do bem, data do reparo e prazo de garantia, tanto dos reparos quanto das peças. 

3.4.2. A garantia da mão de obra não deve ser inferior a 90 dias e quanto às peças a 
garantia é a oferecida pelo fabricante das mesmas. 

3.4.3. A CONTRATADA deverá apresentar relatório mensal das manutenções preventivas, 
contendo descrição dos serviços realizados, bem como o fornecimento e aplicação de 
materiais de reposição, quando for o caso. 

3.5. MATERIAIS: 
3.5.1. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de 30% do 

valor do contrato em materiais de reposição e materiais de consumo necessários à 
revisão, fixação, correção de vazamentos de ar e água, limpeza, testes, recarga, 
calibração, lubrificação e conservação dos equipamentos cuja manutenção seja 
objeto deste termo de referência. 

3.5.2. Entende-se por materiais de reposição, de forma exemplificativa: parafusos, 
roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis, conexões, Lâmpadas, garrafas 
externas de reservatório de água dos equipos, mangueiras, correias e correlatos. 

3.5.3. Entende-se por materiais de consumo, de forma exemplificativa: álcool, benzina, 
estopa, flanela, fita isolante, soldas, graxa, lixas, óleo lubrificante, vaselina, gás, 
produto de limpeza não abrasível e biodegradável, necessários à manutenção 
preventiva dos equipamentos e recomendados pelo fabricante e correlatos. 

3.6. FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUA APLICAÇÃO: 
3.6.1. Constatada a necessidade de substituição de seu fornecimento e instalação 

obedecerão às seguintes etapas: 
a) Emissão de relatório circunstanciado, pela CONTRATADA, especificando o defeito 

apresentado e as peças que necessitam ser substituídas; 
b) Ratificação, pela CONTRATANTE, da necessidade de substituição das peças 

indicadas no relatório circunstanciado apresentado pela CONTRATADA; 
c) Fornecimento das peças pela CONTRATADA; 
d) Instalação das peças pela CONTRATADA. 

3.6.2. Todas as peças fornecidas e instaladas pela CONTRATADA deverão ser genuínas ou 
recomendadas pelo fabricante de configuração idêntica ou superior. 

3.6.3. Todas as peças, componentes e materiais porventura substituídos deverão ser 
entregues pela CONTRATADA ao gestor do contrato. 

3.6.4. Caso haja impossibilidade de apresentação das peças, a CONTRATADA deverá 
apresentar documento justificando a impossibilidade do fornecimento e instalação. 

3.6.5. A instalação de qualquer peça nos equipamentos será de responsabilidade exclusiva 
da CONTRATADA, que não poderá impor a CONTRATANTE por tais aplicações, 
qualquer ónus adicional aos preços contratados para os serviços de manutenção. 
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3.6.6. A reposição de peças ocorrerá somente mediante necessidade identificada pelo 
técnico que avaliará os equipamentos, sendo-nos impossível descrever características 
especificas de qualquer equipo. 

3.7. VERIFICAÇÃO GERAL: 
3.7.1. Consiste em inspecionar todas as mangueiras quanto ao seu estado, para evitar 

assim, possíveis danos ou furos por ressecamento ou outro motivo qualquer, sendo 

de responsabilidade da empresa desde a saída do compressor até a entrada nos 

equipamentos, mesmo em caso de trocas das mangueiras, sendo responsabilidade da 

CONTRATADA a troca das mesmas; 
3.7.2. Verificar toda a parte elétrica do equipamento, tais como: Foco, Cadeira e Kart, 

Motor de Baixa Rotação e seu Pedal, além de plugs e tomadas de saída de energia 
entre outros relacionados à natureza de cada equipo do item 3.1. deste termo de 

referencia; 
3.7.3. Após a visita realizada, o técnico deverá dar parecer quanto ao estado geral em que 

se encontra o equipamento e possíveis peças que possam vir a apresentar defeitos, 

comunicando os responsáveis em impresso próprio para isto. 

3.7.4. Deverá, também, reparar todos os defeitos encontrados. 

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. Certidão de Registro no competente Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA, que comprove sua habilitação para o exercício de atividades 
compatíveis com os serviços objeto deste Edital, na qual conste o(s) nome(s) do(s) 
seu(s) responsável(eis) técnico(s); 

4.3. Certidão(ões) de Acervo de Responsabilidade Técnica emitida(s) pelo CREA, onde se 
comprove a execução por profissional do quadro permanente de pessoal da Licitante, 
de serviço semelhante, equivalente ou superior do objeto deste termo de referencia. 

4.4. A licitante deverá apresentar documentação que possuí em seu quadro permanente, 
Responsável Técnico Engenheiro nas seguintes condições: 

4.4.1. Especialização de Engenharia Elétrica, Clínica ou Biomédica comprovada através de 
cópia autenticada do diploma ou carteira do CREA. 

4.5. 	O(s) profissional(is) responsável(eis) técnico(s), acima mencionado, deverá pertencer 
ao quadro de pessoal, em qualquer uma das situações seguintes: 

4.5.1. Profissional empregado da empresa - cópia do registro em Carteira de Trabalho ou da 
ficha de registro de empregados; 

4.5.2. Profissional sócio, diretor ou proprietário - cópia do Contrato Social e suas 
modificações em vigor ou da última Ata de eleição da diretoria, devidamente 
registrada no órgão competente; ou 

4.5.3. Profissional autônomo que, presta serviços à licitante, mediante contrato de 
prestação de serviços registrado em cartório compatível com o objeto e hora de 
trabalho comercial deste certame - cópia autenticada do contrato em vigor. 

4.6. Declaração de que o licitante irá manter pelo menos um (01) técnico à disposição 
para atender os chamados da CONTRATANTE, com formação técnica com 
qualificação em eletrônica e registro no CREA. 

4.7. Declaração do licitante responsabilizando-se pela qualidade dos serviços prestados e 
se houver qualquer tipo de problema, este será sanado no prazo de 48 horas, a 
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contar da comunicação feita pelo fiscal do contrato, sem que isto prejudique os 
serviços dos funcionários. 

4.8. Declaração de que os serviços atendem aos dispositivos da Lei n°. 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes. 

4.9. A empresa deverá apresentar cópia autenticada dos Certificados de Calibração em 
nome da licitante, calibrados/ aferidos por órgão autorizado pela RBC (Rede 
Brasileira de Calibração) ou INMETRO dentro do prazo de validade mínima de 3 anos 
para os seguintes equipamentos: 
• Analisador de Segurança Elétrica; 
• Analisador de Pressão Não Invasiva para calibração das pressões das mangueiras; 

• Analisador de Temperatura Digital para verificação de Autoclaves; 
• Analisador de Ruído (Decibelimetro) para os casos de bomba de vácuo. 

4.13. Apresentar em papel timbrado da empresa as etiquetas reais para colagem nos 
equipamentos. Deverão ser pelo menos 3 etiquetas, sendo elas: E de Manutenção 
Preventiva, Etiqueta de Manutenção Conetiva e Etiqueta de Lacre (quando da 
corretiva). 

4.14. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável ou declaração formal 
assinada pelo representante responsável da licitante, sob as penalidades da lei, de 
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza 
dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não 
• utilizaria para quaisquer questionamentos futuros que ensejassem avenças 
técnicas ou financeiras. 

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

4.16. A CONTRATADA do presente certame deverá atender com prontidão sempre que o 
município requisitar. 

4.17. A CONTRATADA se obriga a dar inicio aos serviços objetos desta licitação, após a 
assinatura do instrumento contratual. 

4.18. Ser a única responsável pelos atos praticados pelo seu pessoal e prepostos, excluídas 
a municipalidade de quaisquer reclamações e indenizações. 

4.19. Manter-se regular com as obrigações para com o INSS e o FGTS. 
4.20. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Conforme item 3 e sub itens. 

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

11:00 e das 13:00 as 15:30. 

	

6.2. 	Vigência contratual de 12 (doze) meses. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. DEPARTAMENTO DE SAÚDE - Rua Minas Gerais, 279 Parque Industrial em Conchal 

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

8. GARANTIA/VALIDADE: 

	

8.1. 	Conforme item 3 e sub itens. 

Rua Francisco Ferreira Alves n-e 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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9. AMOSTRA/VISITA TÉCNICA: 
9.1. 	Sim, conforme subitem 14.4. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

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

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

Elementos relativos ao exercício de 2017, a saber: 
12.1.1. n° 3390309999/1030100010.2.028/02.13.01. (909) (919) - Fonte: Tesouro 
12.1.2.n° 3390399999/1030100010.2.028/02.13.01. (946) (956) - Fonte: Tesouro 
12.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

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

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 40/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.805/ 17 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

NOME DA EMPRESA: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

Apresentamos nossa proposta para o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE, descritos abaixo 
objeto da presente licitação, modalidade Pregão Presencial, acatando todas as estipulações 
consignadas neste edital: 

VALOR GLOBAL R$ 0,00 (reais). 

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

Razão Social: 	 , endereço completo 	  

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

	  - Fax: (_) 	 , endereço eletrônico: 	  

Prazo de pagamento: 	  

Praça de pagamento: Banco: 	 Agência: 	 Conta Corrente: 

município: 	  

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Prazo de entrega da aquisição/prestação de serviço do objeto: 	  

Nome do responsável pela assinatura da Ata Registro de Preços: 

	

portador do RG n° 	  e CPF n° 

Nacionalidade: 	 , Estado Civil: 	 

Cargo/ Função: 	 , Endereço residencial: 	  n° 

Bairro 	 , Cidade 	 , Estado 	  

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 40/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.805/17 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

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

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

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

outro a empresa 	  situada na 	  n° 

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

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

Inscrição 	Estadual 	n° 	 representada 	pelo 

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

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

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

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

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

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

contratação de empresa para prestação de serviços em manutenção preventiva e 

corretiva de equipamentos para o Departamento de Saúde, nas quantidades, termos e 

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

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

classificada em 1° lugar no certame acima numerado, qual seja: R$ 	  

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

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

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP.- CEP: 13835-000 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO. DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP'- CEP: 13835-000 
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CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

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

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE; 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

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

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Concha; SP - CEP: 13835-000 
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III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DA PUBLICAÇÃO 

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

Rua Francisco Ferreirr. Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

ADEMIR ANTOIVIO DE AZEVEDO 
Pregoeiro 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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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 112 364 - 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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LEI N° 1.697 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009. 

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR, Prefeito Município de Conchal, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

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

PDS 

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Art. 6° - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

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

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitaca~conchal.sp.govIr 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

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

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

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

DECRETA: 

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

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

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves 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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Art. 7° - A adesão poderá ser feita a qualquer tempo e revogada 
mediante simples solicitação escrita ao Presidente do Fundo Social de Solidariedade, com prazo de 
15 (quinze) dias de antecedência de sua retenção. 

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchalsp.gov.hr  
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO/ ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 

n° 	/17. 
Registro de preços para contratação de empresa para prestação de 
serviços em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
para o departamento de saúde. 
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(dponchal.sp.gov.br  
E-mail pessoal: vandomagnusson(àhotmail.com  

Assinatura: 	  

CONTRATADA  
Nome e cargo: 	  
E-mail institucional: 

Assinatura: 	  

Rua Francisco Ferreira Alves n.° 364 - Centro Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchal.sp.gov.br  
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 40/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.805/17 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

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: 

 

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

EDITAIS E LICITAÇÕES 

Fique por dentro do 
	os de editais e licitações da Fiefei i.----tirrdtr-MikaicípjzLHe Conchal 

PREGÃO PRESENCIAL 40/17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

EQUIPAMENTOS PARA O DEPTO. DE SAÚDE 

Divulgado em 31/05/2017 às 16:28:15h5 

PREGÃO PRESENCIAL 39/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

RAÇÕES, MATERIAIS, INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 

Divulgado em 31/05/2017 às 16:26:57h5 

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

APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O DEPTO. DE SAÚDE 

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

PREGÃO 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 

http://www.conchal.sp.gov.br/source/orgaos/licitacao_com  pras/editaisjsp 	 1/20 



Aviso de Licita çãe 
Pregão Presencial n° 21/2017 
Pra.Adm.n.  1628612017 
Objeto: Aq. de fórmula leiaea infantil e dieta enteral. 
Recebimento dos envelopes: 11/062017 141130m 
Abertura: 14/060017 - 141130 
Edital dispcnivel na AaPres.Vargas 280, com ftlIlleCillIeRSO 

de uma nada de Cd-R gasearei. Informações: 11-4164-5500 
minais, 5306 e 5308 

Adjudicaaao/Hornologaçáo da Carta Convite n.  14/2017 
Proc.AcImo.  1689212017 
fica adjudicada e homologada a Carta Convite supra; a 

empresa Hursan Comercial teda.EPP. 
Carapicsaba, 31 de moio de 2017 
Marco Aucalin dos Santos Neves - Meleito 

CARDOSO 

CATANDUVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDO 

SUPERINTENDÊNCIA DE Á 
DE CATANDUVA 
EXTRATO DE ADITAMENTO CO• 0000AL 
PROCESSO ADMITIS1RAdV ta. 204012015 - OBJETO: 

FORNECIMEa/TO DE ASSINATU. ANUAL DO BOLETIM DE 
DIREITO ADMINISTRATIVO /130A) DO BOLETIM DF LICITAÇÕES 
E CONTRA OS (Blia), PUBLICADO PEIA EDITORA N00 LIDA - 
Contratam Superintendência de 	e Esgoto de Catandiaa 
- Contrata a: MOTORA MN 	- ter o prazo do contrato 
era 12 (duae) meses, dispor/balordo 	alar de RS 9.450,00 
(nove mil, animemos e cinquenta reais. a forma do amigo 
57.11 da le 8.666193, com vigéncia a partir da 	32106/2017 

'- "1 1 
3
7 -7  

quinta-feira, 1° de junho de 2017 182 — São Paulo. 127 (102) 

CARAPICUIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA 

Diário Of iciai Poder Executivo - Seção 1 

conforme processo administrativo n°  1825/2017 - Marcas I CORUMBATAI  
1 Augusto Jardim - Superintendente. 
1 	EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

Estrato de Tenro de Adimento ao Contrato r.10/2016-Con-
trotada: Transportadora MN Ema EPP•Objeo: Contrafaça° de 
empresa para prestação de serviços de transporte de alunos 
das red. Municipal e Estadual de ensino do Municiai° de 
Casa Brance.-Alteraçâo da Clausula Primeira - Da Objeto: Fica 
reduzida da quilometragens da linha 02 contrato rt" 1 0/2 01 6 177 
km) a quantidade de 4 Km, devido a redução da rota por não 
iz mais ao Sitio Santa Alltâili0 cios Maringelo, perrozendo um 
total de 73 KreaCasa Branca, 31.05.2017-Marco Usar de Paiva 
Acja-Prefeito Municipal 

Extrato de Termo de Aditamento ao Contrato de Dispensa 
de Licitação o' 2632016-Contratada: Atónica Medi Ribeiro 
%roa ME-Objeta Contrata.° de Empresa esamializada na 
manutenção de centrais telefardeas PARO. em toda a Prefeitura.. 
Alleraçáo da Cláusula Setena - Da Vigência) Fica prorrogado 
o prazo de vigência da Contrato de Dispensa de Licitação n.  
2612016, por mais 05 (cinco) meses, que passará a vigorar de ] 
03 de junho de 2017 a 02 de novembro de 2017.-Casa Branca, 
31.05.2017-Marca César de Paiva Age-Prefeito Municipal 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ra° 01/2017 - Processo e 
29/2017.0bjeta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO JORNALISTICA j 
compreendendo ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO com 
EDITORAÇÃO DIAGRAMAÇÃO, CRIAÇÃO DE ANUNCIO 	¡ 
TITUCIONAL, REVISÃO, FINALIZAÇÃO, SERVIÇOS GRÁFICOS 1 
DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE JORNAL DENOMINADO 
"OLÁRIO OFICIAL DO MUNICiP10 DE CASA BRANCA...O Exato ¡ 
St Prefeito Muniria& homologa a proposta de Empresa: CO ]] 
Comunicação Integrada Ltda. ME, conforme julgamento da 
Comissão Perlar/ente de Licitações.-Casa Branca, 31.05.2017- r 
Marco Casar de Paiva Aga-Prefeito Municipal 

PREGÃO PRESENCIAL N" 3812017 - Processo ff' 
6912C17-Objeto: Contratação de serviço de cobertura de seguro 
para os veiculas da Frota Municipal, Equipamentos e para os ¡ 
Prédios Municipais:O Esmo Sc Prefeito Municipal homologa as 1 
proposres das Empresas: Trwelers Seguros Brasil S.A., Socapa 

gneira e Equipe de Apoia-Casa Branca, 01.062017-Marco Cisar 
Segures S.A. e Seguros Sura 3/A. conforme julgamento da Pre- 

de Paiva Aga-Prefeito Municipal 
PREGAO PRESENCIAL IV 47/2017 • Processo n° 

7912017.Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros 1 
alimenticios para o Departamento Municipal de ?rançara ] 
Social. pelo ¡seriado de 12 (doze) meses: 0 Exmo Sr. Prefeito ] 
Municipal riomolegea proposta da Empresa; Coleio Comercio 
de Alimentos Ltda. ME, conforme julgamento cia Pregoeira e j 
Equipe de Apoia-Casa Masca, 31.05.2017-Marco Cesar de ! 
Paiva Aga-Prefeita Municipal 

PREGÃO PRESENCIAL ta.  48/2017 - Processo n° I 
8012017-Objeto: Locação de use projetor de cineres digital 
2D com servidor, processador de àudio e equalização da sala. 
paro uso no eme Teatro de Casa Crena-o-O Esmo Sr. Prefeito 
Municipal homologa a proposta da Empresa: Kinoland Locações 
e Eventos Ltda., contarme julgamento da Pregoeira e Equipe 
de Apoio: Casa Branca, 31.05.2017-Marco César de Paiva Aga-
-Prefeito Municipal 

CARTA CONOTE N.03/2017 - PROCESSO N.  77/2017-Ne. 
tu: Prestação de serviços especializados para análise, revisão, 
formulação e onsolidaaáo de toda legislação de pessoal da 
Administração do municiai° de Casa Branca/SP, com o objetivo 
de consolidar e atualizar em conformidade com a Constituiçào 
Federal e deitais normas federais, legIslação existente no 
Municiai°, bera orno os apontamentos do Tribunal de Contas 
e Ministéno Público do Trabalho. Devera, também, ser TOV,Stõ a 
estruturo administrativa da Prefeitura e averiguada a Korrénda 
de desvios jundonais.-A Comissão Permanente de Licitações 
decide classificar as propostas das Empresas Lua Consultoria 
Empresarial Lida. EPP, Apta Assessoria e Consultoria Ltda. 
EPP e adjudicar a /imposta da empresa Uacari. Assessoria e 
Treinamento Ltda. Concede-se o prazo legal constate no Art. 
109 da Lei Federal n 8.666192 para as devidas interposições de 
recursos: Casa Manca. 26.05.2017-Cláudio M. A. de Rezende 
Jr.-Presidente C.P.L. 

CART,. CONVITE aa' 010017 - ()mio. CONTRATAM DE 
EMPRESA DE ENGENHARA ESPECIALIZADA - SANEAMENTO 
BÁSICO E N1E10 AMBIENTE - PARA PREStAR SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA. ANALISE E ASSESSORIA TÉCNICA PARA A ELA-
BORAÇÃO DE ESTUDOS PARA A COLETA E TRATAMENTO DE 
EFLUENTES INDUSTRIAIS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO - ETE, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA - Empresa Ven-
cedora: ESA ENGENHARIA Sia • VALOR RS 84.000,00 (oitenta e 
quatro mil reais) • Marcos Augusto ladro - Superintendente. 

CERQUILHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL 1812017- Aquisição parcelada de 

materiais de limpeza para as pisaras municipais 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cerquillm 
CONTRATU 3912017 de 31/0510017 
Conuatada: Bruna Bellizari Grand, ME 
Valer: RS 40.079,50 
CONTRATO 401201 da 311052017 
Contratada: PC Ribeiro Junior COmercial EPP 
Vaio, R$ 1.228,00 
Vigência: 11 meses 
EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO . 
PREGÃO PRESENCIAI 1112017- fornecimento de serviços 

para transporte escolar rural para o Municiai° de Cerquilho 
Contrato Aditivo if 01-31/2017 de 30/05/2017 
Objeto: aditivo de 65 km a ser rodados par dia, totalizando 

a mais 9620krn para o exercia:1 2017 
(entretanto: Prefeitura Municipal de forquilho 
Contratada: Viação Calvipe Ltda 
Valor Aditado: RS 81.192,80 
\Agencia: abril/2018 

CONCHAL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHA,  

PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Município de Conchal torna publico aos 

interessados que està aberto o Prega() Presencial 34/17, Pro- 
cesso 3772117 - Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
cestas 

. 	 , . . 
s. 

- Encerramento dia 13/0671' às 09:30 e abertura às 10:00 
horas - O edital completo poderá ser adquirido no site vasos 
conchal.sp.gov.hr  e ou pelo e-mail: licitacao*conanalsogov.br 

I - 
 

Maiores informações poderei, ser abadas na Rua Francisco E. 
] Alves 364, Centro, Conchal SR nos dias ateis das 08:00661690 

horas OU através do telefone 11913506.6600. 
Conchal, 31 de maio de 2017. 
Ademir Antonio cie Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 

j 	A Prefeitura do Município de Conchal 10919 público aos 
interessados que está aberto o Pregão Presencial 35/17, Pro-
cesso 3777177 - Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
materiais de enfermagem, SAMU e odontolagicos Éncerrarnen. 

I to dia 14/05117 as 09:30 e abertura As 10:00 horas - 0 edital 

I completo poderá ser adquirida no sito ameacanchalsagovar e 
ou pelo e-mtril licitacao@conchaleageetr - Maiores infirma- 

'C'o"ricW'Sear"nossaidioabstiedtaesisnd'aRs u0e8:%":16:00Aifirraro‘.... através 
do teIefone 091 38668603. 

Conchal. 31 de maio de 2017. 
Ademir Antonio de Azevedo- Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municiai° de Conchal toma público aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 36117, Pro- 
cesso 3771117 - Objeto: Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de transporte 
em ambulara:ia tipo Cs UTI móvel, adulto, infantil e neonatal de 
pacientes do SUS em alto risco durante as transferências ilusa). 
talares fora do municiara, garantindo ao paciente as condições 
necessarias para o atendimento adequado até o hospital de 
referencia 24 horas - Encerramento dia 191:16/17 as 09:30 e 
abertura às 10:00 horas - O edital orneie* poderá ser adqui-
rido no sito svonaçonchalea.goabr e .cri pelo cernail: licitacao© 
conchalea.goabr- Maiores informa., poderão ser obtidas na 
Rua Frandsco f.adves 36.1. Centro, Conchal SE rios dias tileis das 
06:00 ás 16:00 horas ou através do telefone (lei 3866-8600. 

Contatai 31 de maio de 2017. 
Ademir Antonio de Azevedo -Preguafro 
PREGA° PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municiam de Conchal toma público aos 

interessados que esta aberto o Pregão Presencial 37/17, Pro- 
cesso 3776117 - Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
apare/aos de ar condi:amado para a Depto. de Saúde - Encena-
mento dia 20106117 as 00:30 e abertura ás 10:00 horas- O edi- 
tal completo poderá ser adquirido no sito swaraccachal.sagoo 
Sr e ou pelo semail, ficoaceoCaconchalop.geabr 	Maiores 
informações poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Me% 364. 
Centro, Conchal SE nos dias úteis das 08:00 às 16.00 horas ou 
através do telefone TO) 3806.8600. 

Conchal, 31 de meie, de 2017. 
Ademir Antonio de Azevedo-Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Município de Conchal toma publico aos 

interessados que está aberto o Pregão Preseneml 38117, Pro- 
cesso 3173/17 - Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de eaarries e interpretação de 
ra.ssoncia magnética- Encerramento dia 2/a061 7 as 09:3e e 
abertur

na
a es 10:00 Mires - O edital amplota poderá ser aiim • 

rido no sito vonav.conehal.sponahr c. ou pelo e-mail: licitanaraia 
ranchalep.gov.hr  Maiores informaaces poderão ser entalas na 
Rua Francisco E Alves 364, Centro. Conchal SP, nos dias úteis das 
03:00 às 10:00 horas OU atreves do telefone 1191 38668603. 

Conchal, 31 de ma. de 0017. 	- 
Ademir Antonio de Azevedo -Pregoam 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municiai° de Conchal toma publico aos 

interessados que este aberto e Pregão Presencial 39/17, Pro- 
cesso 3813/17 - Objeto: Registro da preços para a aquisição de 
rações, materiais, insules e medicamentos para uso veterinário 
- Ençerramento dia 22/06/17 ás 0930 e abertura es 10:00 
horas - O edital completo poderá ser adquirido no sito WARM 

eonchalsogoabr e ou pela e-mail: licitaceoCconchatspgov.br 
- Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Francisco E 
AMes,364(Centro, Conchalaaraoasediasuiteiadas.Q8;a9 jaa:16.92 

ou atrauirdbiateliine (19) 3866-8600. 
Conchal, 31 de maio de 3017. 
Ademir Antonio de A,PVPd0 -  Negam., 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do /aunei/pio de Conchal toros público aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 40/17, Pre-
ces*, 3805/17 - Objeto Ca :matação de empresa esrenlinda 
para prestação de seviços uni manutençáo meventiva e cofre 
tira de equipamentos para o Depto de Saude - Encerrainenter 
dia 43/05/11 as 09:30 e apertura ás 1060 heras - 0 edital j 
completo pudera ser adquirida no sita vavvaconchal.sagoabr e ' 
ou pelo e-mail: licitacacCaconchalengoahr - Maiores informa- 
abas poderão ser obtidas na Rua Francisco E. Aves 264, Centro, 
Conchal SR nos dias ateis das 2610 ás 1600 'aras ou através 1 
do Lefcone 119) 3866-8600. 

conchal 31 de soara de 2017, 
Ademir Antonio de Azevedo - Fr:perro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE :ORUMBATAI 

] 	AVISO DE LICITAaA0 
] 	PREGÃO PRESENCIAL N' 0112017 - PROCESSO N° 13/2017 

Por determinação do Tribunal de CfiniM fixa-se nova data 
] para abertura do PREGÃO PRESENCIAL n.  01/2017. do tipo 

menor preço, para aquisição de cartão alimentação para os fun. 
denários públicos do legislativo e executivo de Coa:mi/atai-SP, 

] 
 

conforme discrinarado no ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA. 
com encerram/Mn para ardenciarnento às 08h30min do dia 

] 13/0612012. Valor do Edital: Gratuita O Edital corrigido e seus 
Anexos estarão dispam/eis para retirada na horário comercial 
na Prelenura Municipal de Corumbatai, sita a Rua 4, rO 147, 

] Centro, Corumbatai-SP, mediante a apresentação de um CD 
(Campa Disc) ou Pen Drive, de boa qualidade, gravame), para 
gravação da respectivo edital. atreves do e-mail gabinete* 
corembataiap.goaha devendo a empresa solicitante enviar os 
dados cadastrais, CNP). Inscrição Estadual, endereço completo. 
telefone e e-rnail ou pelo sito wormeorumbalai.sp.goveur com o 
respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital 
pelo soe. Carimbara, 20,0512017. Pregoeiro e Equipe de Apoia 

1 (Portarias 6488/201i, 6540/2017 e 6556/2017). 
,•• 

COTIA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

NOTIFICAÇÃO 
Do, o 5, Benedito Jose %nen% portador da cédula de 

Menodade Re. n'5.980.890-1. NOTIMaADO a comparecer acom-
panhado de advogado(a), na data de 09/06/2017, as 0960, 
perante esta Secretaria Municipal de Assuntos Juridiao situada 
a Av. Ratara n=110, Jardim Temera. CotiMSP a tio de ser Mter 
rogado sobre os fatos descritos nos autos do processo 2648/17. 

CNPJ: 13637.587/0001-55 AUTO POS10 SPW IMA R& 
10.327,40 CNPJ: 61.602.199/0173-50 COMPANHIA ULTRAGAS 
SA RS 2255,00 CNPJ:09.0a2.4e1/0091-28 CÉSAR AUGUSTO 
GALLIANO DA SILVA RS 2.2'. •1,00 oro:: 15.411.986/0001-13 
orion vision earriercial RS 1.850,00 CNPJ: 02.637.139/0001-

1 64 MARCELO DOS SANTOS BAREBOZA RS 814, 40 CNPJ: 
! 13.074.433/0001-33 MIXER MAGAZINE E UTILIADES RS 

151,20 
JUSTIFICATIVA: Os pagamentos autoriaados.não obedecem 

a ordem tronolugica ditado pelo aramo 5° da Lei 8.666/93. por 
1  se bater de serviço „materiais e meios de indispensaveis a dar 

<ouriçada,* normal as obrigações da Annimstraçao. 
] 	1) Processo 10.538/17 - Cada Convite 012it7 - COOU- 
! )ação de empresa para confecção de anemias. A Comissão 
1 Permanente de Licitações decide habilitar as empresas: Astro 

Comércio de Maquinas em Geral Eireli EPP, Mendes & Marques 
Distribuidora de Materiais Educacionais Ltda .. ME e 5 Silva 

1 Pereira - ME. e declara vencedora pelo menor preço a empresa 5 
Silva Pereira - ME. Presidente CPL 

CRISTAIS  PAULISTA  

de t2 (doze) meses, conforme Edital e Termo de Referencia. 
procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666193 e 
suas alterações, Lei Federal 10.520102, com o Decreto Federal 
1.555 de 08108/2000 e com a Decreto taurecíaal na 1.903 de 07 
de janeiro de 2009,0 Edital completo encontra-se à disposição 
dos interessados no site:wwwaistaispaulistasp.goabr. Maiores 
informações no Setor de lidtmCies sito na Av. António Prado, 5. 
2700, fone (16) 3133.9363. 

Katitacia de Paula Leonardo Mendes - Prefeita Municipal 

CRUZALIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA 

ATA Da REGISTRO DE PREÇOS ar 026/2017 
Processo 	882/2017 - Pregão Presencial na  018/2017. 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentas 
fira o departamento de saúde do IlltinidDi0  de Crozália-SP. 
Ve

a
ncedora: MORAES & LIMA MEDICAMENTOS LIDA - ME, Ins-

crita no CPNI sob u s" 22.430.21610001-20. Vencedora *nitras& 
14, 15, 20 e 80. Data da assinatura: 26905/2017. Jose Roberto 
Cimo - Prefeito Municipal. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Na 027170i7 
Processo n.  8820017 - Pregão Presencial n' 01812017. 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para 
o departamento de saúde do municipio de Cruzália-SP. Vence-
dora: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA - EPP, inscrita 
no CP111 sob o o° 64.815,897/0001-94. Vencedora dos itens: 1 
6, 29, 33, 48, 56, 81 e 89. Data da Assinatura: 26/05/2017. José 
Roberto Cir.- Prefeito Municipal. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS hl' 028/2017 
Processo n° 892/2017 - Pregão Presencial n' 01812017. 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
para o departamento de saúde do município de Cruaália-5P. Ven-
cedo.: R.A.P - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA. inscrita no CPNI sob o na 06.968.10710001-04. Vencedora 
dos itens:3. 4, S. 7, 10, la 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23. 24. 25,26. 
27, 23, 31, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 83,86, 87, 88, 90, 91, 90, 93, 95. 96, 97, 100, 101, 107.193, 
104.105,107,106 1/0,114,I15.116,118,119 el20.Datada 
Assinatura: 26/050017 Jose Roberto Urino. Prefeito Municipal.  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°02912017 
Processo na 882/2017 - Pregão Presencial ia 0182017. 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos pana 
o departamento de saúde do município de Cruália-SP. Vencedo-
ra: JA, MEDICAMENTOS REGENTE 0E110 - EIRE01 - ME, inscrita 
no CPNI sob o n° 22.679.352/0001-58. Vencedora dos item: 2, 
9, 34, 13, 54, 67, 82, 84. 109. 111 e 117. Data dê Assinatura: 
26/050017. Jose Roberto Cirino - Prefeito Municipal. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS al.  030/2017 
Processo n' 8120017 - Pregão Presencial ra 018/2017. 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
para o departamento de saúde do municiai° de Cruzalia-SP. 
Vencedora: MAMED COMERCIAL LTDA - EPP, inscrita no CPNJ 
sob o na 21.608.29610001-06. Vencedora dos irem: ie. 17, 40, 
98 e 99. Data da Assinatura: 26105/2017. José Roberto Chino -
Prefeito Municipal. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ni 031/2017 
Processo ra 930/2017 - Pregão Presencial if 020/2017. 

Objeto: Registro de preços registro de preços para a equisição 
de tubos de concreto destinado ao departamento de obras 
e serviços urbanos do município de Cruzália - SP. Vencedora: 
MERIRA - ENGENHARIA E INDUSTRIA EIRELI • ME, inscrita no 
CNN sob o n.  07.353.27510001-40. Vencedora dos itens: 1 -115 
390.00, 2 - R$ 113,50, 3 - RS 76,00 e 4 - Ri 02,30. Data da 
Assinatura: 30/05/2017.1o* Roberto 	Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo n.  88212017 - Pregão Presencial n° 0150017. 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
para o departamento de salde do municipid de Cruzália-SP. 
Vencedoras: MORAES & LIMA MEDICAMENTOS LIDA ME. 
inscrita no (PT' sob o a° 22.430.216/0001-20, TRIUNFAL 
MARItIA COMERCIAL LIMITADA • UR inscrita no CPN1 sob 
o rd 64.815.897/0091.94, R.A.P - APARECIDA - COMER-
CIO DE MEDICAMENTOS LIDA, inscrita no CPNJ sob o e' 
06.968.107M001-04, I.A. MEDICAMENTOS REGENTE FETO - 
EIRELI 	ME, inscrita no CPNI sob o rd 2.2.679.35210031-58 
e MAMES COMERCIAL LIDA - EPP, inscrita no CPNI sob o n• 
21.608.296/0001-06 Data de Assinatura: 24/0 512017. José 
Roberto Cirino Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 24° 05712017 
Processo e' 994/2017 - Pregão Presencial a. 021/2017. 

Objeto: Registro de preços para aquisição de bebedouros de 
agua elétricos para o departamento de educação, esporte, cul-
tura e lazer e departamento de saúde da municiai° de Queila-
-30 Contratante: Prefeitura Municipal de Cruzália. Contratada: 
HILDAMARES SILVA FERREIRA TOZONI ASSIS - EPP, inscrita no 
CPNI sob o n° 01.064.2200001-20. Valor: RS 7.420,00. Datada 
a ssinatura: 3010512017. José Roberto Cirino Prefeito Municipal. 

COMUNICADO LICITAÇÃO ABERTA 
Modalidade Pregão Presencial ri°. 026/2017. Objeto: "Coa-

natação de empresa para prestação de se os de limpeza 
pública para varricão de vias e logradouros públicos; realização 
de podas de árvores; manutenção de jardinagem, canteiros 
centrais e campos de futebol e retirada de galhos, entulhos e 
residiras de jardinagem ne munida. de Cruzalia-Sr. Opa de 
licitaçào: Menor Preço Global. Data de realização: 1310612017 
- as 09h3Omin. Edital disponivel: awascruzalia.sp.gov.br  ou 
retirar no setor de licitações. Mais informações na Prefeitura 
Municipal de Cruzalia. na Avenida Luiz Zandonadi, n° 120 ou 
atreves do telefone I18j 3376-1112 / 3376-1295.1ose Roberto 
Cirino Prefeito Municipal. 

DIADEMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
DESP. SECR. FINANÇAS 
Achaimase aberta(s) no Serv. de Compras desta Prefeitura, 

ais) seguinte(s) licitaçãoWes): 
PR:21/17 - PC:04/17. Objeto. Foro de Mata para Realização 

de Exames Agendado: 14/06117 ás 09h00. (SS); Pregão Eletrfini-
co:78/17 - PC:44/17. Objeto. Fora de Aditivo Arla 32 p/ os veiai-
los da Frota Municipal. Agendado: 19/06/17 ás 09h00. (5F); Pre-
gão Eletranico:79/17 PC:56/17. Objeto: Foro de Medicamentos. 
Agendadn: 19/06117 ás 091100. (SSI, Pregão Eletrónico:3N17 
- PC:31/17. Objeto: Fome. de Mats. Elétricas. Agendado: 20i0681? 
as 09h00. )SS): Pregar, Eletrônico:111117 - PC:55/17. Objeto:Rem 
de Medicamentos. Agenciado: 20/05/17 às 091100 (55) 

Informações, ciou retirada Edital cornai., mediante taxa 
de 0510,00, sito no Sena. Compras da PMD, R. Almirante Barroso, 
11 I -VI. Sta Dirce • Diadema, em dias úteis das 0130 às 15:30h, 
Tel: 4057-7074 ou na cite. varnodiademosp.goolx 

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

DE CONVÊNIO celebrada entre o Município do Diadema e 
Associação Cultural educacional Recreativa e Social, CIO abje-
to O a transferência de recursos financeiros pravo: acates do 
Programa Nacional de Almentaçao Escolar PNAE. por mero 
do Fundo Nacional de Deservolvimento de Educação - ENDE, 
para 

 
aquisição exclusiva de géneros alimentícios destinadas 

à alimentação escolar dos alunos. Vigência: 16/050017 a 
31/12/2017. Valor RS 24.03326.30. Dotação orçamentaria - 
2084.12.306.0018.2.084.335043-8067, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA  

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 0022/2017 

] 	A PREFEITA MUNICIPAL de Cristais Pauláta, tendo em riste 
adjudicação efetuada neste Pregão Presa/dal pela Pregoeira 
soe-mede pela Portaria al° 2.43112017, HOMOLOGA o objeto do 
presente a favor dals) seguintes) firmaisano(s) iterrdasa 

I 	1- Centro de Analises clinicas Hemolife Lado CNPI N°: 
1 12.140.974/0001-50- os itens Homologados com o valor de 3% 
i de desconto sobre a tabela SUS. 

Os interessados deverão procurar o setor competente da 
1 Prefeitura Municipal, para as providencias legais. 

Cristais Paulista - SR 26 de Maio de 2017. 
Kees/saia de Paula Leonardo Mendes - PREFEITA MUNI-

CIPAL 
DE HOMOLOGAÇAO 

i 	PREGÃO PRESENCIAL 002312017 
1 	A PREFEITA MUNICIPAL de Cristais Paulista, rendo em vista 

adjudicação efetuada neste Pregão Presencial pele Pregoeira 
nomeada pela Fartaria 2.4310'17, HOMOLOGA o objeto do 
presente a favor da(s) seguinte(s) iirma(s)mois) aeminsa 

1-Davis Luis Pan - ME. CNP) N.: 11.904.196/0001-19 - no 
item 01 valor una RS 24,00 item 02 valor unir. RS 11,00, Rem 
03 Calor unir R5 0,35, item 04 valer mit. RS 3,00, item 05 valor 
tont. la0 25,50 

Os interessados deverão proarrar o setor competente da 
Prefeitura Mur,ual, para as providencias legais. 

Cristais Paulista - SR 26 de Maio de 2017. 
Katiuscia de Paula Leonardo Mendes PREFEITA MUNI-

CIPAL. 
de Licite* 

Pregão Presencial ri. 0036/2017 
Processo n 7026/2317 
Objeto:- Reostro de Preços para aquisição parcelada de 

áleas e lubrificantes, conforme edital e temo de referencia. 
Data para entrega dos envelopes. credenciamento e sessão 

pública de lance,. dia 14 de ¡anho 6)2017 às 9 horas. 
A Prefeitura Municipal de Cristais Peseis:a-SP, torna público 

aos interessados atie encontra-se aberto em seu setor de lidta-
ções o Pregão Presericial ri' 026/2017. tipo "menor preço por 
itera', objetivando Registro de Preços para iomecirnento pare 
caiada de eleos e Istbrilicaners no período de 12 (doze) meses, 
conforme Edital e Termo de Referência, procedimento de confor-
midade coin a aei Federal 8.666193 e suas alterações, Lei Federal 
10.500/02, cora o Decreto Federal 3.555 de 082312000 e com a 
Decreta Municipal na 1.903 de 07 de janeiro de 2009.0 Edital 
completo encontrame à disposição dos interessados no soe: 
orovacristaispaulisra.spajoabr. Raiares informações no Setor de 
Licitações sito na A, António Prado, M2720,fone(1623133-9300. 
KAIIUSCIA DE PAULA LEONARDO MENCES . Prefeita Municipal 

Aviso de Licitaçãe 
A Prefeitura Municipal de Cristais Paulista-SP torna público 

aos Interessados que encontra-se aberto em seu setor de lici-
tações o Pregão Presencial r). 0027/2017, lipn "MIE, preço 
por item", objetivar. Registro de Preços para fornecimento 
parcelado de Proteles Dentarias, conforme Edital e Termo de 
Referência. procedimento de conformidade com a Lei Federal 
0.666193 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto 
Federal 3.555 de 08/080000 e cem a Decreto Municipal na 
1.903 de 07 de ¡endro de 2009. Data para entrega dos arreio-

es, credenciamento e sessão pública de lances: dia 31 de junho 
e 2017 as 9 heras.0 Edital completo encontra-se a disposição 

Untecessados no site:vmmocristaispatilistasagov.br. Maiores 
informa 	de Licitações sito na Al. António Prado, n' 
2720, fone (16)313 -AVO. KATIGSC1A DE PAULA LEONARDO 
MENDES • Prefeita Muninbal 

Aviso de Licitação 
Pregão Presencial ir 00257 
Piores, o' 702512017 
Objeto: Registro de Pregas tara aquisição parcelada de 

Produtos astirnicos para 'batam o de Agua, conforme Edital 
°Termo de referencia. 

Data para Moega dos em opes, credenciamento e sessão 
publica de lares, dia 19 de nhoue 2017 as .4 horas. 

O Muniaipío de Cri- ais Paulista SP Mor publico aos 
imeressades que enco .a-se aberto em seu setor de licitações 
o Pregão Presencoa'r° o01í12917, do tipo menor preço por 
itern;:r.o.ligivaistfo Registro de Preços pau lornecimento parce- 
lado d 	atos 'eremitas para Terta,ento de Agua no período 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N. 002/2017 
O Prefeito Municipal de Cardoso/SP usando da atribuição 

legal que lhe é conferida. toma público, para corihearneisto dos 
interessados, que se encontra aberto, na Secretaria da Adminis-
tração e Finanças 1 Depto de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Cardoso, o Processo licitatório rd 05132017 - Modalidade: 
Torrada de Preços sob na 00212(117. Objeto CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO 
ARMADO. SOBRE O CÓRREGO SANTO ANTONIO, MUNICIPIO 
DE CARDOSO/SP. Encerramento: 20/0612017- ÀS 09:00 HORAS. 
Os interessados poderão participar desta licitação desde rpm 
previamente inscritos no Cadastro de Fornecedoras desta Pre-
feitura Municipal, e atender às exigências contidas no edital. 
Intonações pelo telefone:1171 3466-3900. 

Cardoso, 31 de maio de 2017. 
M1R CÉSAR NATTES - Prefeito Municipal 

CASA BRANCA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
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São Paulo, 127 (1 g- it3-  70  1 5 
CHAVANTES COTIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

CONVOCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA TORNA PÚBLICO AS 
EXTRATO DE CONTRATO CONVOCAÇÕES DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCUR- 
Contrato Administrativo n.° 006/2017. Contratante, SUPERIN. 50 N°12016, PARA OS CARGOS DE COVEIRO: CLASSIFICAÇÃO 

TENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAVANTES. Contratado, TCM 01° A 06° PEDREIRO CLASSIFICAÇÃO 11.  AO 12° PINTOR 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. Objeto, Contrata. CLASSIFICAÇÃO 05.  AO 6° E ADVOGADOS CLASSIFICAÇÃO 09° 
ção de empresa especializada para prestação de serviços referente AO 12° NA SEGUINTE CONFORMIDADE OS 1NTERRESSADOS 
à leitura de hidrómetros, impressão simultãnea de contas, entrega DEVERÃO COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
com atendimento ao consumidor e atualização cadastral a serem HUMANOS NA PREFEITURA SITUADO Á AV. PROF MANOEL JOSE 
executados na cidade de Chavantes e no Distrito de (rapé. Prazo PEDROSO 1347 PARQUE BHMA COTIA SP NO PERIODO DE 05 
de Vigência:- 12(doze) meses Valos. RS 121.209.00. Base Legal, DIAS UTEIS DA CONTAR DA PUBLICAÇÃO EULANIO HIGINO DOS 
Licitação Pública, Tomada de Preço n.° 005/2017. Data da assinatu- SANTOS DEP. RH. SECRE. DE GOVERNO 
ra, 12/06/2017. Superintendência de Agua e Esgoto de Chavantes, CNN: 09.062.451/0001-28 CEAR AUGUSTO GAWANO R$ 
19 de Junho de 2.017. Mário Aparecido GaMo, Superintendente de 3.183,80 CNP): 10.465471/0001.29 NNG REZENDE COMERCIAL 
Agua e Esgota RS 791,58 CNPJ: 05.980.767/0001-48 SUPORTE COMERCIAL 

E SERVIÇOS R5 302,00 CNPJ: 10.582.587/0001-48 GERSON 
CLEMENTINA SOARES DE OLIVEIRA Ri 3175,00 CNPJ:55.607.824/0001-16 

VIAÇÃO ADILSON UMA R5 853.580,00 CNP): 11.335.497001- 
15 	LATINA 	AMBIENTAL 	LTDA 	RS 	147.975,00 	CNP.b. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA 13.037.587/0001-55 AUTO POSTO SPW RI 63.462,34 

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 
JUSTIFICATIVA: Os pagamentos autorizados,não obedecem 

a ordem cronologica ditado pelo artigo 5° da Lei 8.666/93, por 
Contratada: NOROMIX CONCRETO LTDA. Objeto: ADITIVO de se tratar de serviço materiais e meios de indispensaveis e dar 

8,91 $5 ao valor do contrato n° 102017 - Lote I. Valor do Aditivo: continuidade normal as obrigações da administraÇãO. 
RS 20.269.28. ADITIVO de 9,28 35 ao valor do contrato n^ 15/2017. 1) Processo 4.227/17 - Carta Convite 013/17 - Contratação 
Valor do Aditivo: ES 22.254,92. Data da Assinatura: 19/06/2017. de empresa para serviços de ar condicionado. Homologo e Adiu- 
Fund. Legal: TP 01/2017. PM de Clementina/SE 19/062017. CERA dica o objeto desde certame, pelo critério de menor preço a favor 
C. F. GALHARDO - PREFEITA MUNICIPAL da empresa: Rosemari Souza Siqueira Aquino ME. Luciano César 

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL da Silva - Secretário Municipal de Administração e Logistica 
Contratada: NOROMIX CONCRETO LTDA. Objeto: ADITIVO de 2) Termo Aditivo 008 - Proc. 8.889/09 - Dispensa de 

9,78 % ao valor do contrato n° 15/2017 - Lote 2. Valor do Aditivo: Licitação 007/09 - Contrato 038/09 - Fica renovado o men- 
RI 22.254,92. Data da Assinatura: 19/06/2017. Fund. Legal: TP cionado contrato pelo período de 12 meses, o valor mensal é 
01/2017. PM de Clementina/SP, 19/06/2017. CÉLIA C. E GALHARDO de RS 1.676,66 - Locador. Miguel Natalino Guerino. Data ass. 
- PREFEITA MUNICIPAL 19/062017. 

EXTRATOS DE ADITIVO DE CONTRATOS 3) Termo Aditivo 002 - Proc. 11.159/14 - Pregão 015/14 - 
Contratados: Rosana Cristina Oprini e Vitar Convento Corso, Contrato 015/14 - Prorrogar o prazo contratual por 03 meses. 

nos seguintes valores RS 3.631,00 e RS 3.610,10, respectivamente. Empresa: MAX COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS LTDA 
Objeto:Aditivo aos contratos de fornecimento de géneros alimend- 
dos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. Asa: 

ME. data ass. 06/05/2017. 

14/06/2017. Vig.: 31/12/2017 Fund. Legal: C.P n° 01/2017. EM de DIADEMA 
Clementina/SP, 14/06/2017.CÉLIA C. F. GALHARDO - PREFEITA 
MUNICIPAL 

TERMO DE RATIFICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
A Sra. Célia Conceição Emitas Galhardo, Prefeita Municipal de 

Clementina, faz saber, que no usa de suas atribuições legais, Parecer 
Juridico devidamente fundamentado e Processo Administrativo n° SECRETARIA DE FINANÇAS 
40/2017, RATIFICA, em conformidade como que dispõe o artigo SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS - SSO 
3o, inciso VI, da Lei Federal 13.019/2014, com suas alterações, a ADITIVO n°. 03/17 de 19/06/17- Contrato ri° 013/16, de 
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 09/2017 para aquisição de material 26/02/16-PC n°377/15. 
médico hospitalar de consumo à entidade Fundação Pio 011 inscrita OBJETO: Obras de Requalificação da Infraestrutura Urbana 
no CNP/ ir 49.150.352/000201. com  sede à Rua Antenor Duarte e Ambiental do Municipio de Diadema - LOTE 2. CONTRATADA: 
Vilela, n° 1331, Bairro Cr. Paulo Prata - Barretes/SP. com  valor CONSORCIO INFRAESTROTURA URBANA EAMB1ENTAL. Aditado 
estimado de RS 48.00000 pelo período de até 31/12/2017. PM o valor do contrato em 5,10%, passando para RS54.624.196,61. 
de Clementina, 19/06/2017. CÉLIA C. F. GALHARDO - PREFEITA SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS- SSO 
MUNICIPAL ADITIVO N° 01/17. de 14/06/17 - PC 038/15 - OBJETO: 

PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2014 Remanescente das Obras de Reforma e Adequação do 2.  
HOMOLOGAÇÃO andar do Quarteirão da Saúde para Instalação da Unidade de 
A EM. de Clementina torna público que a P.P. n.  18/2014, des- Reabilitação Lucy Montoro.Contratada: CEP CONSTRUÇÕES E 

finado à Locação de Softwares nas áreas de Contabilidade Pública, PROJETOS LTDA - EPP. Prorrogado o prazo contra.] em mais 
RH, Folha de Pagamento e Artecadação/155 foi adjudicado pelo 04 (quatro) meses. 
Pregoeiro Responsável e a Sra Prefeita Municipal Homologa todos 
os atos praticados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no Processo SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
Licitatório referenciado à empresa: FR RODRIGUES & MF DAS DESPACHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
RODRIGUES LTDA, no valor total de RI 88.800,00. P. M. de Clemen- PI 16422/13 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE 
tina/SP, 19/06/2017. CÉLIA C. E GALHARDO-PREFEITA MUNICIPAL SUPRESSÃO DE CONVÊNIO celebrado entre o Municipio de 

Diadema e o Serviço Social da Indústria - SESI, cujo objeto é e 

COLINA implantação do Sistema SESI-SP de Ensino nas escolas de educa- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 

ção infantil e de ensino fundamental da rede municipal de ensi-
no. Vigência: 01/01/2017 a 31/12/2017.0 valor com a supressão, 
a partir de 01/0612017, passa a ser de RI 2.642.520,66 ( dois 

AVISO DE UCITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO: PROCESSO N° 
mdhoes seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte 
reais e sessenta e seis centavos). Dotações orçamentárias: 08. 

2165/2017; PREGÃO PRESENCIAL N°018/2017; OBJETO, Aquisição 02.12.361.0018.2076.3.3.50.43; 08.02.12.361.0018.2086.3.3. 
de géneros alimentícios para o preparo de refeições em atendirnen 50.43 e 08.02.12.365.0018.2077.3.3.50.43; 08.02.12.365.001 
to aos Usuários do Serviço de Proteção Social Especial deAlta Comi 
plexidade (Idosos, Crianças eAdolescentes, Itinerantes e Moradores 
de Rua). TIPO:- Menor Preço Global Por Lote. DO EDITAL- O Edital 
completo poderá ser consultado ou obtido na Secretaria Municipal 
de Materiais e Suprimentos, à Rua Antonio Paulo de Miranda, e' 

8.2085.3.3.50.43. 

DIRCE REIS 

466 - Centro, ou pelo teledax (17) 33410448 e 3341-9444, nos 
dias úteis. DATA DE ENCERRAMENTO:. 0308180/2017 - ás 14:00 
horas. Prefeitare.Munfcripal de Colina (SP), 19 de Junho de 2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS 

Aviso de Licitação 
DIAS TARA- Prefeito Muni4WILT034daâile Nunes - Presidente Processa n° 35/2017 - 	Pregão Presencial: ri° 	19/2017- 

comunica a abertura do Pregão Presencial, para contrafação de UP 	goeiro
"" •-,..„ empresa para fornecimento de materiais de limpeza destinados 

'lCHAL para uso de diversos setores da AdminIstraçãa O encerramento 
para entrega de propostas será até as 09h:00min do dia 04 

e julho de 2017. O Edital completo encontra-se a disposição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL interessados no Setor de Licitação, Rua Casulo da Paixão 

PREGÃO PRESENCIAL 
Cea 	se n° 415. Todos os esclarecimentos poderão ser obtidos 
no en 	eço supra ou pelo telefone (17) 3694.1114 e pelo sita 

A Prefeitura do Município de Conchal toma público aos wwwdi 	reis.spgovbr. Dirce Reis/SP, 19 de junho de 2011 - 
interessados que em virtude do feriado municipal no próximo dia Eudides 	riboni Benini - Prefeito Municipal. 
23/06/17 data esta que estava prevista para ocorrer o Pregão Ne-
sencial 40/17, objetivando o registro de preços para contristação de 
empresa para prestação de serviços em manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos para o Depto. de Saúde, será remarcada 
para o dia 28/06/17 às 0930 e abertura dos envelopes às 10:00 
horas- Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Francisco 

EcHAR RA 

PREFEIT RA MUNICIPAL DE ECHAPORÁ 

F Alves 364, Centro, Conchal SR nos dias úteis das 08.00 ás 16:00 TE 	O DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
horas ou através do telefone 119) 3866-8600. E 	observancia as disposições constantes no inciso VII do 

Conchal, 19 de junho de 2017. arh 	da Lei de Licitações e Contratos, HOMOLOGO E ADJUDI- 
Dr.Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro C 	o procedimento licitatório em epigrafe, que trata de REAIS- 

() DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

COSMOP01..15 E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

ri."" 
EM SAÚDE BUCAL,. 

Pregão n° 013/2017 - Processo n. 054/2017 
PREFEIT 	CIPAL DE COSSIOROO('   Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
Fornecedores: JEAN CARLOS VETORASSO EPP, vencedor 

dos itens:/-22,00; 2-1.440,00; 3-22,00; 4-65.00; 8-65,00;10- 
A Prefeitura Municipal de Cosmapolis comunica que o Pregão 1.200,00; 	11-490,00; 	13-78000; 	14-73,00; 	15-330,00; 

Presencial n° 026/2017 foi homologado e adjudicado à empresa: 23-2.796,50; 25-305,00; TIO PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI- 
LA Lopes Lavagem ME para a Contratação de empresa especializai COS LTDA ME, nos itens: 5-2.500,00; 12-380,00; 16-380,00; 
da para a Execução de Serviços de Lavagem completa e Lubrificação 17-230.00; 18-2.000,00; 28-1.800,00; 29-100,00; JARAGUÁ 
nos veiculas da Frota da Secretaria Municipal de Educação. MERCANTIL LTDA EPP, nos itens: 6-5.150,00; DUOMED PRO- 

EDITAL DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIREU EPP, nos itens: 
PREGÃO PRESENCIAL N. 041/2017; TIPO DE LICITAÇÃO: Pre- 7-4.250,00; 20700,00; M.H.M. DO COUTO COMERCIAL ME, nos 

gão Menor Preço; OBJETO:Registro de Preço para Aquisição defiras itens:21-367,20; 22-8.500,00; SERVICES ANDBIDS COMERCIO E 
Reagentes e Lancetas Descartáveis para pacientes Diábeticos para SERVIÇOS EIRED EPP, nos itens: 25-2.180,00. 
Secretaria de Saúde. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "Proposta ITEM SEM PROPOSTAS:09; 19; 24; 27. Prefeitura Municipal 
de Preços' e 'Habilitação' até às 09:00 horas do dia 03/07/2017; de Echaporã, 19 de Junho de 2017. LUIS GUSTAVO EVANGELIS- 
INICIO DA SESSÃO PUBUCA DO PREGÃO PRESENCIAL: às 09:00 
horas do dm 03/07/2017. LOCAL DA SESSÃO: Sede da Prefeitura 

TA-Prefeito Municipal. 

Municipal de Cosmõpolis, Rua Dr. Campos Sales, n°  398, Centro, ELDORADO 
Cosmosiolis-SP na Sala de Compras/Licitações. O Edital completo 
poderá ser obtido pelos interessados na Sala de Compras e Licita- 
ções conforme endereço acima nos seguintes horários: das 9:00 às PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO 
16:00 horas, através de solicitação no e-mail compms@cosmopolis. 
sp.gov.br  ou pelo cite wwwcosmopolasp.gov.br  . Para todas as HOMOLOGAÇÃO 
referências de tempo será observado o horário de Brasdia (DF). PREGÃO PRESENCIAL N.. 019/2017 

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO Eu, DURVAL ADELIO DE MORAIS, Prefeito da Estância 
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Cosmõpolis comunica Turistica de Eldorado, no exercido das atribuições legais que me 

que foi julgado IMPROCEDENTE o Recurso interposto pela empresa são conferidas, tomo público para conhecimento de todos os 
Crialimentos Ind. e Com. Ltda. - Protocolo 4232/2017 referente ao interessados, que ADJUDICO e HOMOLOGO os itens do PREGÃO 
Pregão Presencial n° 02812017, Processo Licitatório n° 3706/2017, 
destinado à aquisição gêneros alimentícios estocáveis para Metes- 

PRESENCIAL N.° 01912017, PROCESSO N.° 031/2017, à empresa 
vencedora: L L BORRA MASSA PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA 

da Escalar. ME, no valor global de RS 70.681,30 (setenta mil e seiscentos e 
Cosmapolis, 19 de junho de 2017. 
Ene. José Pivatto - Prefeito Municipal 

oitenta e um reais e trinta centavos). 
Eldorado. 19 de Junho de 2017. 

Altino Arantes, Casa Branca - SE horário comercial, e no item 
5.3.1 onde se lê: "5.3.1. As propostas deverão ser entregues 
até o dia e horário do encerramento deste Edital, na Praça Rui 
Barbosa, n° 56, Seta de Protocolo, Casa Branca, Estado de São 
Paulo. sem emendas ou rasuras que impeçam ou dificultem o seu 
entendimento, contendo:" leia-se '5.3.1. As propostas deverão 
ser entregues até o dia e horário do encerramento deste Edital, 
na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua ', Setor 
de Protocolo, Casa Branca, Estado de São Paulo, sem emendas 
ou rasuras que impeçam ou dificultem o seu entendimento, coe. 
tendo:". As demais cláusulas do referido edital permanecerão 
inalteradas..-Casa Branca,19.06.2017.-MARCO CÉSAR DE PAIVA 
AGA-PREFEITO MUNICIPAL 

PREGÃO PRESENCIAL N. 562017- PROCESSO n° 93/2017 
Objeto: Contratação de empresa para os serviços de 

Impressão de Apostilas do EMAI (Ensina da Matemática nos 
Anos Iniciais) para os alunos da Rede Municipal de Ensino da 
Educação Fundamental (1° ao 5° ano)..Entrega de Envelopes N. 
01 e N° 02 até às 08:50 horas do dia 03/07/2017. Local Praça 
Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, 
Setor de Protocolo. -Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá 
no mesmo dia indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi 
Guaçu, 51 - Esquina com Rua Atino Arantes, Setor de Licitações. 
-Redrada do Edital pelo email: licitacao@casabrancasagov.  
br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes, Setor de Protocolo.-Esdarecimentos Fane (191 
3671-9720.-Casa Branca, 19.06.2017-Marco César de Paiva 
Aga-Prefeito Municipal 

CATANDUVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO 
DE CATANDUVA 
EXTRATO DE CONTRATO 
CARTA CONVITE N.  01/2017 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA - SANEAMENTO 
BÁSICO E MEIO AMBIENTE - PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA, ANÁLISE E ASSESSORIA TÉCNICA PARA A ELA-
BORAÇÃO DE ESTUDOS PARA A COLETA E TRATAMENTO DE 
EFLUENTES INDUSTRIAIS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO - ETE, NO MUNIdP10 DE CATANDUVA • Contratante: 
Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva - Contratada: 
EIA ENGENHARIA VS EPP - Valor Rã 84.000,00 (oitenta e qua-
tro mil reais) - Eng' Marcos Augusto Jardim - Superintendente 

Rua São Paulo, 1.108, Higienopolis, CEP 15.804 - 000 - 
Catanduva - SP Tal: (17) 3531-0600 - Fax (17) 3531.0602 

CATIGUÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ, Estado de São 

Paulo, através da Sra. Prefeita, no uso de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICO que a sessão pública para abertura dos 
envelopes do Processo de Licitação n° 30/2017, modalidade 
Pregão Presencial n° 12/2017, Edital n° 01/2017, cujo objeto é a 
contratação de serviços continuados de recepção e destinação 
final dos residuos sólidos domiciliares e comerciais produzidos 
no Municipio de Catiguá, em aterro sanitário, conforme esped-
Reações técnicas constantes do Anexo 1, por um periodo de 12 
(doze) meses, prorrogáveis por igual período até 60 (sessenta) 
meses, será no dia 05 de julho de 2017, às 09h30, no Depar-
tamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de 
Catiguá, com sede na Avenida José Zancaner, n° 312. centro, 
telefone-fax (17) 3564-9500, na cidade de Catiguá, Estado de 
São Paulo. 

Prefeitura de Municipal de Catiguá - SP, 19 de junho de 
2017. 

VERA LÚCIA DE AZEVEDO VALIEJO - Prefeita 

CERQUEIRA CÉSAR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR  

AVISO DE EDITAL 
Pregão Presencial N.  043/17 - PROCESSO 064/17 - Registro 

de Preços. 
Objete Registro de preços para eventual aquisição 

materiais odonfolágicos, conforme edital 
Data da Entrega dos Envelopes e Credenciamento: 03 de 

julho de 2017, das 09h30 às 10h00, Dep. Licitações. 
Data de Abertura: 03 de julho de 2017 as 10h00. 

	

Informações.. Dep. Licitações - Rua Prof.  Hilda Cu 	ri°. 
58, Fone/Fax (14) 3714-7200 - Ramal 220 - E-m . icitaco-
es@cerqueiracesansagov.br. Prefeitura Municipa e Cerqueira 
César, 14 de junho de 2017. 

AVISO DE EDITAL 
Pregão Presencial N° 044/17 - PROCESSE 065/17 - Registro 

de Preços. 
Objeto: Registro de preços para ev atual aquisição de 

medicamentos, conforme edital 
Data da Entrega dos Envelopes e Cr enciamento: 04 de 

julho de 2017, das 09h30 as 10h00, Dep. Li ações. 
Data de Abertura: 04 de julho de 2017 a 10h00. 
Informações: Dep. Licitações - Rua Prof.  Ida Cunha, n°. 

58, Fone/Fax (14) 3714-7200 - Ramal 220 - 	ail: 
es@cerqueiracesabsagov.br. Prefeitura Municipal 	Cerqueira 
César, 14 de junho de 2017. 

AVISO DE EDITAL 
Pregão Presencial N° 045/17 - PROCESSO 066/17- Regi 

de Preços 
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de 

pessoa finca ou juridica com prestação de serviços junto ao 
Canil Municipal para realização de procedimento cirúrgicos, 
castração de cães e gatos, conforme edital 

Data da Entrega dos Envelopes e Credenciamento: 30 de 
junho de 2017, das 13h30 às 14h00, Dep. Licitações. 

Data de Abertura: 30 de junho de 2017 as 14h00. 
Informações: Dep. licitações - Rua Prof.  Hilda Cunha, ró. 

58, Fone/Fax 114) 3714-7200- Ramal 22 
REPETIÇÃO DO EDITAL 
Pregão Presencial N° 038/17 - PROCESSO 056/17- Registro 

de Preços 
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de 

fraldas, conforme edital 
Data da Entrega dos Envelopes e Credenciamento: 30 de 

junho de 2017, das 09h30 às 10h00, Dep. licitações. 
Data de Abertura: 30 de junho de 2017 as 10h00. 
Informações; Dep. Lidtações - Rua Prof' Hilda Cunha, n°. 

58, Fone/Fax (14) 3714.7200 - Ramal 220 - E-mafi: licitaco-
eRgicerqueiracesassagov.bc Prefeitura Municipal de Cerqueira 
César, 14 de junho de 2017. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
MARCOS ANTONIO ZALOTI, Prefeito de Cerqueira César, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, e em conformidade com o disposto no artigo 43, 
Inciso VI da Lei Federal n° 8.66603 dc Lei 10.520102; vem atra-
vés deste, HOMOLOGAR a empresa CASA NOVA MIX LTDA com 
valor global de RS 423.300,00 (quatrocentos e vinte e trezentos 
reais), referente ao Pregão Presencial n° 032/17 - Processo 
Licitatório n° 049/17 - Registro de Preços, de 08 de junho de 
2017, cujo objeto é a eventual aquisição de concreto usinado-
Homologado em; 14/06/17 

DURVAL ADÉLIO DE MORAIS - PREFEITO MUNICIPAL 
EXTRATO DO CONTRATO 
Processo de Licitação n.° 032/2017, PREGÃO PRESENCIAL 

N.°  020/2017. Nota de Empenha/Contrato n.° 3104/2017, REGIA 
PAPER COMERCIAL LIDA. Objeto: Contratação de empresa para 
aquisição de 1000 (Mil) caixas plásticas, através de recurso 
oriundo de convênio com o Ministério do Desenvolvimento 
Agrária no valor global de R5 16.950,00 (dezesseis mil e nove-
centos e cinquenta reais). Vigência: 30/112017. 

Eldorado, 02/06/2017. 
DURVAL. ADÉLIO DE MORAIS - Prefeito Municipal 
EXTRATO DO CONTRATO 
Processo de Licitação n.° 032/2017, PREGÃO PRESENCIAL 

N.° 02012017, Nota de Empenho/Contrato n.° 3104/2017, '<CRS 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREU EPP. Objeto: Contratação 
de empresa para aquisição de 01 (Uma) balança digital, através 
de recurso oriundo de convênio com o Ministério do Desen-
volvimento Agrário, no valor global de 05 1.290,00 (um mil e 
duzentos e noventa reais). Vigência: 30/11/2017. 

Eldorado. 02/06/2017. 
DURVAL ADELJO DE MORAIS - Prefeito Municipal 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 024/2017 
Objeto: Contratação de empresa especializada para forne-

cimentos de medicamentos, em atendimento a solicitação do 
Departamento Municipal de Saúde, na modalidade Pregão, por 
meio de Sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro 
de Preços).Entrega dos envelopes, credendarnento e abertura: 
Os envelopes PROPOSTA (01) e HABIUTAÇÃO (02), juntamente 
com os credenciamentos deverão ser entregues e protocolados 
até as 09h00min do dia 04 de Julho de 2017, iniciando a abertu-
ra no mesmo dia e horária Os interessados poderão obter o edi-
tal na integra no núcleo de licitações. Obter maiores informações 
na Prefeitura Municipal da Estância Tuas!. de Eldorado, sito à 
Praça Nossa Senhora da Guia, 348, Eldorado/SP, em horário de 
expediente ou através do Telefone (13) 3871-6100. 

DURVAL ADELIO DE MORAIS - PREFEITO MUNICIPAL 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 025/2017 
Objeto: Contratação de empresa para eventual locação de 

estrutura de sonorização, palco, iluminação e demais itens para 
diversos eventos, em atendimento e solicitação do Departamen-
to Municipal de Esportes e Cultura, na modalidade Pregão, por 
meio de Sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro 
de Preços).Entrega dos envelopes, credendamento e abertura: 
Os envelopes PROPOSTA (01) e HABILITAÇÃO (02). juntamente 
com os credenciomentos deverão ser entregues e protocolados 
até as 09h0Omin do dia 06 de Julho de 2017, iniciando a abertu-
ra no mesmo dia e horário. Os interessados poderão obter o edi-
tal na integra no núcleo de licitações Obter maiores informações 
na Prefeitura Municipal da Estância Turtstica de Eldorado, sito à 
Praça Nossa Senhora da Guia, 348, Eldorado/SP, em horário de 
expediente ou através do Telefone (73) 3871-6100. 

DUM/AL ADÉLIO DE MORAIS - PREFEITO MUNICIPAL 

EMBU-GUACU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU 

EXTRATO DE CONTRATO ABRIL 2017 
Contrato n° 005 - Contratante Prefeitura Municipal de 

Embu Guaçu - Contratada: Mercedes Benz do Brasil Ltda 
- Objeto: Aquisição de transporte escolar diário de estudan-
tes, denominado de ônibus Rural Escolar (ORE) - Vigência: 
04/040017 ã 03104/2018 - Valor: RS 242.100,00 (Duzentos e 
quarenta e dois mil e cem reais). 

Contrato n° 007 - Contratante: Prefeitura Municipal de 
Embu Guaçu - Contratada: AR de Silva Messias Reformas ME 
- Objeto: Manutenção das escolas, brinquedoteca e museu-
Vigência: 12/04/2017 à 11/05/2017 - Valor: R$ 61.000,00 
(Sessenta e mil reais). 

Contrato n° 011 - Contratante: Prefeitura Munidpal de 
Embu Guaçu - Contratada: Top Data Processamentos de Dados 
LTDA - Objeto: prestar serviços gráficos de confecção de 
impressos tributários sendo, cem. de IPTU e ISS - Vigência: 
11/04/2017 à 10/04/2018 - Valos. RS5I.007,68 (Cinquenta e um 
mil e sete reais e sessenta e oito centavos). 

Contrato n° 014 - Contratante: Prefeitura Municipal de 
Embu Guaçu - Contratada: Agostinho de Almeida Material para 
Construção Ltda-ObjetoiAquisição de Material de Construção - 
Vigência: 11/042017 ã 10/07/2017 - Valos 135 35.565,40 (Trinta 
e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta 
centavos). 

Contrato e" 015 - Contratante: Prefeitura Municipal de 
Embu Guaçu - Contratada: ónix Plexo Comércio de Metais Etre. 
li- Objeto: Aquisição de pedrisco lavado e bica corrida - Vigên-
cia: 24/04/2017 á 23/08/2017 - Valor: RS 77.950.00 (Setenta e 
sete mil e novecentos e cinquenta reais). 

CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2016-1 
- CONTRATADO- LUIZ CARLOS GUIMARÃES - OBJETO:PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E GRAVAÇÃO DE SOM EVIDEO, 
MODAUDADE CONVITE N. 006/2016 VALOR TOTAL ANUAL RS 
51.600,00 (CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS), DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01.031.2257.3.3.90.00.00 - DATA 
ASSINATURA 08 DE JUNHO DE 2017 - AGILDO BACELAR DA 
SILVA - PRESIDENTE. 

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
0112015-3 - CONTRATADO - ALEXANDRE COELHO DE CAM-
POS - TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E MALOTES-ME - OBJE-
TO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE. EM CARATER EVENTUAL PARA 
ENTREGA E COLETA DE OBJETOS, MATERIAIS DE PEQUE-
NO PORTE, DOCUMENTOS, OFÍCIOS MALOTES, SERVIÇOS EM 
BANCOS E OUTROS NECESSÁRIOS NO MUNICÍPIO DE EMBU-
-GUAÇO, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E REGIÃO METROPOLITA-
NA DE SÃO PAULO. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART.24 INCISO II 
DA LEI 8.66623 - VALOR ADITADO EM 135 720,00 PASSANDO 
O VALOR CONTRATUAL ANO A RS 7.560,00 (SETE MIL E QUI-
NHENTOS E SESSENTA REAIS), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
01.01.031.2257.3.3.90.00.00 - DATA ASSINATURA 05 DE JUNHO 
DE 2017 - AGILDO BACELAR DA SILVA - PRESIDENTE. 

EMILIANÓPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANÓPOLIS 

A Prefeitura do Municipio de Ernilianópolis , TORNA PÚBLI-
CO que acha-se aberta no Setor de Licitação e contratos, 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO 
DE PREÇO II° 16/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM -
Objetivando AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL SIO PARA A FROTA 
MUNICIPAL que será regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, e demais alterações. O Edital na integra 
poderá ser obtido no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal, 
Rua Pe. Camélia Knumble, 255 - Centro - Emilianópolis - CEP 
19350-000 , de 2' a 6' feira , no horário das 8:30 as 11:30 e das 
13:30 as 16:00 horas, pelo emailluddico0emilianópoliaspgov. 
Ar. A sessão de abertura das propostas será realizada no Paço 
Municipal, no endereço acima, iniciando-se no dia 03 de julho de 
2017, as 0901 horas e será conduzida pela Pregoeira e Equipe 
de Apoio. Emilianõpolis, em 13 de junho de 2017. 

AVISO DE LICITAÇÃO. O Municipio de Emilianopolis, faz 
saber que se encontra abano o Pregão Presencial n° 17/2017. A 
presente licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e tem por 
objeto e Contratação de empresa para prestação de serviços 

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 2010612017 08:30:36. 
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EMRPESA 
	

VALOR 	CLASSIFICAÇÃO 

Item: 001.001 
FUTURAMED LTDA. ME 

	
R$ 61.000,00 	I° Lugar 

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

NEGOCIAÇÃO 

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatív 1 com 
os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 
	u 1 9 2 

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

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão: 	40/2017 

Processo: 	2017/5/3805 

Objeto: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. 

PREÂMBULO 

No dia 28 de junho de 2017, às 10h0Omin, reuniram-se na sala de Licitações, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL sito na 
R.FRANCISCO FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP, os integrantes da Comissão de Licitação, Senhores(as) RAPHAEL MORENO 
PANINI (Pregoeiro), ALEX CORDEIRO (Equipe de apoio) e THIAGO DOS SANTOS MARIA (Equipe de apoio), designados conforme Portaria n° 
3930, de 2 de janeiro de 2017 para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. 

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

CREDENCIAMENTO 

REPRESENTANTES 	 EMPRESAS 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

LUIZ ANTONIO DO AMARAL 	 FUTURAMED LTDA. ME FUTURAMED LTDA. ME 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

REGISTRO DO PREGÃO 

Ato contínuo, foi aberto o Envelope contendo a proposta e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a 
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no Edital, tendo classificado as propostas e selecionados entre os 
Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4° da 
Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente o autor da proposta selecionada a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta 
de maior preço. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 

Item: 001.001 
Fase: Propostas 

FUTURAMED LTDA. ME 
Fase: Negociação 

FUTURAMED LTDA. ME 

	

R$ 71.040,0000 	 0.00% Selecionada 

	

R$ 61.000,0000 	 0.00% Melhor Oferta 

CLASSIFICAÇÃO 

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

ITEM 	 EMPRESA 	 MENOR PREÇO 	VALOR NEGOCIADO SITUAÇÃO 
001.001 FUTURAMED LTDA. ME 	 R$ 61.000,00 	R$ 61.000,00 	Melhor Oferta 

Emitido em 28/06/2017 às 10:34:48 
	

Bina 1 de 2 



A vista da habilitação, foi declarado: 

001.001 FUTURAMED LTDA. ME R$ 61.000,00 	Vencedor 

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) PREG 	 E APOIO 

LUIZ ANTONIO D A ARAL 

FUTURA 	LTDA. ME 

ANINI 

ASSINAM: 

RESULTADO 

ADJUDICAÇÃO 

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

ENCERRAMENTO 

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

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

Não houve registro de ocorrências. 

HABILITAÇÃO 
	

•LJ.-  0 1 9 3 
Aberto o 2° Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos 
requisitos estabelecidos no edital. 

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

A X CORDEIRO 

Equipe de apoio 

THIAGO 	 ARIA 

Equipe de apoio 

Emitido em 28/06/2017 às 10:34:49 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Fica HOMOLOGADA como vencedora do "PREGÃO PRESENCIAL" 

N° 40/17, a empresa: FUTURAMED LTDA. - ME, inscrita no CNPJ 

10.241.846/0001-77, vencedora do certame, perfazendo o valor global de 

R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), tendo como objeto o REGISTRO 

DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE 

SAÚDE. 

Conchal, 28 de junho de 2017. 

t  

D RLEI G USSON 
Prefeito Municipal 

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 40/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.805/17 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 46/17 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos 28 dias do mês de junho de 2017, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

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

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

outro a empresa FUTURAMED LTDA. - ME, situada na Avenida General Teixeira Lott n° 

1030, Bairro Centro, na cidade de Carapicuíba, Estado de SP, CEP. 06.317-341, e-mail: 

vendas@futuramedhc.com.br,  Fone: (11) 2851-3901 inscrita no CNPJ n° 

10.241.846/0001-77 e Inscrição Estadual n° 255.224.116.113, representada pelo 

Sr. Luiz Antonio do Amaral, portador do CPF n° 053.436.768-20 e 

RG n° 14.014.693-3, denominada CONTRATADA, do tipo "MENOR PREÇO" nos termos 

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

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

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

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

contratação de empresa para prestação de serviços em manutenção preventiva e 

corretiva de equipamentos para o Departamento de Saúde, nas quantidades, termos e 

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

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

classificada em 1° lugar no certame acima numerado, qual seja: R$ 61.000,00 (sessenta e 

um mil reais). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

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

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
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CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

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

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DA PUBLICAÇÃO 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. As questões decorrentes da utilizaçãs da presente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, ficarão 	di .ro da Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de Conchal/SP, 	 tro por mais privilegiado que seja. do,  

113  

f\ ADEMIR A • O • v AZEVEDO 
Pr goeiro 

FUT 	D LTDA. - ME 
Lu' 	nto io do Amaral 
Sócio - A ministrador 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 40/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.805/17 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 46/17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame o Registro de preços para contratação de 

empresa para prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos para o departamento de saúde. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. A manutenção é entendida como o conjunto de atividades técnico-administrativas, de 

natureza preventiva e corretiva, com vistas à preservação da vida útil, sem perda das 
características, integridade física, rendimento e ponto ótimo de operação do 
equipamento, instalações, sistemas ou partes. 

2.2. A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como a reposição das 
peças necessárias garantem a qualidade do serviço prestado à população. Apenas o 
olhar técnico especializado pode apurar as necessidades dos equipamentos antes 
mesmo que eles manifestem qualquer avaria de qualquer natureza. 

2.3. A prevenção torna-se então importante não apenas em caráter de cumprimento legal, 
mas para que o serviço não seja interrompido, danificado, ou postergado e a 
população arque assim o prejuízo. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. EQUIPAMENTOS: 

ITEM QUANTIDADE OBJETO DESCRIÇÃO DA MANUTENÇÃO 

O1 07 Cadeiras odontológicas 

Verificar e inspecionar o manômetro, 
com relação à pressão final de cada 
tipo de caneta; 
Verificar as mangueiras, as válvulas 
reguladoras de pressão dupla de 
"spray", 	válvulas 	solenoides, 	caso 
haja 	no 	equipamento. 	Esta 
verificação consiste em observar se 
os diafragmas não estão furados, se 
estão regulados e se não apresentam 
vazamentos; 
Observar se existem filtros que saem 
do reservatório de água, na parte 
externa 	do 	Kart. 	Neste 	caso, 	os 
mesmos devem ser limpos; 
Examinar os pedais do motor de 
baixa e alta rotação, eliminando os 
defeitos de contato e avaliando suas 
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condições 	de 	funcionamento. 	Na 
parte externa, observar e verificar a 
cordinha e as condições das polias, 
que 	deverão 	ser 	lubrificadas 	e 
reapertadas. 
Inspecionar o reservatório de óleo, 
observando o nível, se está limpo e, 
se apresenta viscosidade adequada. 
Caso necessário, trocar o óleo ou 
completá-lo, 	sendo 	que 	o 
fornecimento 	do 	óleo 	é 	de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
Fazer 	testes, 	verificando 	se 	seu 
pistão e válvula de retenção estão 
em bom estado o que consiste em 
levantar 	a 	cadeira 	ao 	máximo, 
verificando se a mesma não desce; 
Verificar e 	lubrificar sempre 	que 
necessário o encosto; 
Verificar o bom funcionamento, do 
relê, 	dos 	botões 	e 	da fiação 	da 
cadeira. 
Verificar o funcionamento do pedal 
de acionamento da cadeira, caso ele 
exista, 	e 	proceder 	aos 	reparos 
necessários. 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Colar as Etiquetas de Manutenção 
Preventiva; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

02 08 Mochos 

Verificar os comandos; 
Verificar o nível de gás; 
Verificar os rodízios; 
Verificar os estofamentos. 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Colar as Etiquetas de Manutenção 
Preventiva; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

03 08 
Amalgamador de 

cápsulas 
Verificar se a dosagem de limalha de 
prata 	e 	mercúrio 	está 	correta, 
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limpeza e ajuste; 
Verificar se não existe vazamento de 
mercúrio dentro ou fora do aparelho 
(para 	isto 	é 	necessário 	abrir 	o 
mesmo); 
Limpar 	internamente 	o 
equipamento, 	conforme orientação 
do fabricante; 
Verificar as condições de botões de 
acionamento; 
Verificação 	da 	parte 	elétrica 	do 
equipamento. 
Verificar junto a um profissional da 
equipe se o produto "liga" está a 
contento, 	ou 	se 	há 	excesso 	de 
limalha ou mercúrio. 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Colar as Etiquetas de Manutenção 
Preventiva; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

04 14 Canetas de alta rotação 

Verificar se a caneta não sofreu 
quedas ou qualquer outro tipo de 
avaria. Caso isto seja constatado, o 
técnico 	deverá 	comunicar 	a 
Coordenadoria de Saúde por meio 
de relatório; 
Verificar o rolamento da caneta, o 
spray e o torque; 
Lubrificar a caneta de alta rotação e 
verificar se a lubrificação por parte 
da equipe da unidade está sendo 
feita a contento, em caso negativo, 
comunicar 	o 	responsável 	pela 
equipe. 
Verificar a seringa tríplice quanto à 
existência de vazamento de água ou 
ar e se no acionamento de água ou 
ar, o "Spray" que a mesma produz é 
adequado; 
Lubrificar o micro-motor e contra-
ângulo e verificar a presença de 
folgas ou vazamentos. Caso existam 
tais defeitos corrigi-los prontamente. 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
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Preventiva Mensal; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

05 07 Canetas de baixa rotação 

Verificar se a caneta não sofreu 
quedas ou qualquer outro tipo de 
avaria. Caso isto seja constatado, o 
técnico 	deverá 	comunicar 	a 
Coordenadoria de Saúde por meio 
de relatório; 
Verificar o rolamento da caneta, o 
spray e o torque; 
Lubrificar a caneta de alta rotação e 
verificar se a lubrificação por parte 
da equipe da unidade está sendo 
feita a contento, em caso negativo, 
comunicar 	o 	responsável 	pela 
equipe. 
Verificar a seringa tríplice quanto à 
existência de vazamento de água ou 
ar e se no acionamento de água ou 
ar, o "Spray" que a mesma produz é 
adequado; 
Lubrificar o micro-motor e contra-
ângulo e verificar a presença de 
folgas ou vazamentos. Caso existam 
tais defeitos corrigi-los prontamente. 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

06 10 Fotopolimerizadores 

Abertura do aparelho para verificar 
se o ventilador está funcionando; 
Verificar a intensidade de luz. 
Verificar a condição da rosca da 
cápsula frontal; 
Verificar a pressão da trava da 
ponteira da fibra óptica; 
Verificar 	condição 	dos 	filtros 
(térmico 	e 	de 	luz), 	se 	não 	há 
presença 	de 	manchas 	ou 
desprendimento do banho; 
Limpar os filtros (térmico e de luz) 
conforme orientação do fabricante; 
Verificar 	a 	pressão 	da 	pinça 	o 
soquete da lãmpada e avaliar se não 
há oxidação 
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Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Colar as Etiquetas de Manutenção 
Preventiva; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

07 02 Raio x 

Realizar testes de radiação; 
Verificar 	o 	funcionamento 	do 
comando elétrico do equipamento; 
Verificar as peças articuladas do 
equipamento, 	com 	a 	lubrificação 
das mesmas e a manutenção da 
parte elétrica; 
Verificar vazamentos 	de 	óleo 	no 
cabeçote do equipamento e a troca 
do 	mesmo 	quando 	necessário, 
devido a problemas oriundos da 
ampola ou do transformador; 
Revisão 	Geral, 	limpeza, 	inspeção, 
testes, 	ajustes 	e 	reparos 	se 
necessários; 
Verificar se o tempo de exposição 
está de acordo; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe se o mesmo está disparando 
no 	tempo 	correto 	e 	se 	as 
radiografias estão sendo realizadas 
a contento. 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Colar as Etiquetas de Manutenção 
Preventiva; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal; 
Emissão 	de 	Laudo 	de 	Aferição 
Anual; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

08 08 Au toclave 

Abertura do aparelho para verificar 
se há vazamentos internos; 
Verificar 	e 	limpar 	em 	caso 	de 
presença 	de 	sujeitas 	internas 	e 
externas; 
Verificar o tempo, a temperatura e a 
pressão interna do equipamento; 
Verificar a segurança elétrica do 
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equipamento 	com 	analisador 	de 
Segurança Elétrica; 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Reaperto das partes móveis; 
Usar teste 	bioquímico 	do 	cliente 
para analisar se o equipamento está 
funcionando 	de 	acordo 	com 	o 
manual; 
Fazer limpeza com acido para soltar 
sujeiras 	da 	câmara 	interna 	e 
reservatórios; 
Verificar as válvulas de segurança; 
Verificar os filtros de água quando 
aplicáveis; 
Verificar a osmose reversa, 	suas 
membranas, 	filtros 	e 	controle 
eletrônico quando aplicáveis; 
Colar as Etiquetas de Manutenção 
Preventiva; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal com colagem do 
resultado do teste do equipamento; 
Emissão de laudo de aferição Anual 
do Equipamento; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 

09 02 Negato scópio s 
Pertinente 	a 	natureza 	do 
equipamento 

10 06 Compressores 
Pertinente 	a 	natureza 	do 
equipamento 

11 02 
Jatos de profilaxia com 

US 

Limpar o reservatório de pó; 
Limpar o bico da caneta; 
Verificar a pressão do ar e da água, 
e 	corrigir 	defeitos 	quando 
necessário. 
Limpeza 	interna 	e 	externa 	do 
equipamento; 
Colar as Etiquetas de Manutenção 
Preventiva; 
Emissão de Laudo de Manutenção 
Preventiva Mensal; 
Verificar junto a um profissional da 
equipe 	se 	o 	aparelho 	está 
funcionando corretamente conforme 
manual. 
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3.2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
3.2.1. A manutenção preventiva deverá ser realizada em todos os equipamentos com 

periodicidade mensal, de acordo com o cronograma previamente acordado com o 
Departamento Saúde, não havendo necessidade de ordem de execução específica. 

3.2.2. Qualquer alteração no cronograma supracitado deverá ser comunicada com 
antecedência de 05 dias úteis da data marcada. 

3.2.3. Considera-se manutenção preventiva, entre outros, os serviços de: 
a) revisão geral; 
b) fixação e troca de parafusos, roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis, 
conexões, lâmpadas e garrafas de reservatório de água dos equipos; 
c) correções de vazamentos de ar e água; 
d) limpeza; 
e) troca de mangueiras; 
f) testes de funcionamento; 
g) aferição das cargas e descargas dos equipamentos elétricos; 
h) testes das baterias; 
i) lubrificação de partes e peças; 

3.2.4. Observação: Todos os itens acima tem a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos 
e acidentes, bem como garantir o perfeito e regular funcionamento dos 
equipamentos. 

3.2.5. Compreende-se como manutenção corretiva, entre outros, os serviços de reparos 
para eliminar defeitos técnicos e/ou decorrentes do uso normal, incluída a mão de 
obra para substituição de peças gastas ou não justáveis, que se fizerem necessárias, 
visando restabelecer o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos objeto 
deste Termo de Referência. 

3.2.6. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser realizados sempre que houver 
necessidade, mediante recebimento de Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE, para 
permitir a correção de defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos. 

3.2.7. A CONTRATADA deverá considerar mão de obra para substituir peças dos 
equipamentos sempre que verificada sua necessidade em função do desgaste natural 
decorrente da utilização ou de defeitos técnicos, por outras de configuração idêntica 
ou superior, original e nova, por ocasião da manutenção corretiva. 

3.2.8. O atestado de que foram realizados os serviços, tanto no caso de manutenção 
preventiva quanto de corretiva, será firmado pelo responsável da Unidade de Saúde 
onde está instalado o equipamento e encaminhado para o Departamento de Saúde, 
utilizando impresso próprio, que servirá como comprovante para fins de pagamento. 

3.2.9. A CONTRATADA se obrigará, ainda, a ceder, por empréstimo os equipamentos do 
item 3.1., à Unidade de Saúde onde está instalado o equipamento, peças ou 
equipamentos porventura retirados para conserto em outro local, cujo prazo de 
devolução exceda 10 (dez) dias, que serão devolvidas, logo depois de consertada, e 
reinstalada a peça original do equipamento. Sendo de responsabilidade da 
CONTRATANTE quaisquer danos que ocorrer no equipamento emprestado decorrente 
de mal uso da peça e/ou equipamento sob empréstimo. 

3.2.10.0 termo de empréstimo será firmado pelo responsável da Unidade de Saúde onde 
está instalado o equipamento e encaminhado para o Departamento de Saúde, 
utilizando impresso próprio, que servirá como comprovante do empréstimo. 

3.2.11.0 técnico responsável deverá apresentar-se mensalmente ao Departamento de 
Saúde, para entregar relatório das visitas de manutenção preventiva e corretiva (em 
data e horário previamente agendado com o mesmo), com a finalidade de mantê-lo 
ciente da real situação da rede de atendimento. Deverá, também, deixar um meio de 
comunicação, telefone ou e-mail, para contato sempre que necessário. 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

u U 21 O 

3.3. ATENDIMENTO: 
3.3.1. A CONTRATADA deverá atender as solicitações de comparecimento dos defeitos e 

falhas em qualquer unidade dos equipamentos no prazo máximo de 48 horas, a 
contar do recebimento da ordem de serviço ou fax emitido por servidor da 
CONTRATANTE, devidamente autorizado, nos locais onde se encontram instalados 
os equipamentos das Unidades requisitantes. 	As manutenções corretivas 
compreenderão as visitas técnicas, visando sanar os defeitos apresentados. Caberá 
ao responsável do contrato o acompanhamento e controle das chamadas corretivas. 

3.3.2. Os chamados recebidos às sextas feiras e/ou vésperas de feriados, serão atendidos 
no primeiro dia útil subsequente; 

3.3.3. A recusa de prestação de assistência técnica dentro do prazo mencionado, que 
será comunicado por escrito pela Unidade de Saúde Requisitante ao Departamento 
de Saúde, implicará na aplicação de multa, salvo por motivo justificado, comprovado 
por escrito pela Contratada e aceito pela Contratante, de 10% (dez por cento) sobre o 
valor da manutenção mensal daquele equipamento. 

3.3.4. Deverá, também, reparar todos os defeitos encontrados no momento da visita, e caso 
haja necessidade de substituição de peças, deverá ser apresentado um Relatório 
Circunstanciado ao Departamento de Saúde, especificando a causa e o tipo de 
problema apresentado e indicando a necessidade, ou não, de substituição de peças, 
componentes ou acessórios. 

3.3.5. As peças de substituição deverão ter especificação detalhada fornecida pela 
CONTRATADA. 

3.3.6. Havendo necessidade de substituição de peças, o serviço deverá ser executado no 
prazo pela CONTRATADA, a entrega deverá ocorrer em no máximo 5 (cinco) dias 
úteis. 

3.3.7. Os serviços só serão atestados como "a contento" após teste de aprovação pela 
Unidade Requisitante. Obriga-se a CONTRATADA a devolver a(s) peça(s) 
substituída(s) caso seja constatada a não necessidade de substituição, será a 
CONTRATADA multada. 

3.3.8. No caso de impossibilidade de verificação do defeito no local, a CONTRATADA poderá 
remover o equipamento, devendo o Relatório Circunstanciado ser apresentado no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do comparecimento no local. 

3.3.9. Todo equipamento, peça ou componente que necessitar ser removido para conserto 
na oficina necessitará de prévia autorização do gestor do contrato. As despesas com 
a remoção, a devolução e a posterior reinstalação serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

3.3.10.0 prazo máximo para devolução dos equipamentos, no caso da retirada, será de 
05 (cinco) dias úteis. Caso o equipamento necessite de peças de difícil acesso e as 
mesmas dependam de programação para aquisição junto ao fabricante ou 
fornecedor, o fato deverá ser comunicado por escrito ao Departamento de Saúde. 

3.3.11. Nos equipamentos que se encontrem em período de garantia, os serviços de 
manutenção corretiva somente poderão ser executados depois de constatado que o 
problema não decorre de defeito coberto pela garantia e autorização expressa da 
CONTRATANTE. 

3.3.12. Ficando constatado que o problema do equipamento sob garantia decorre de defeito 
do fabricante, a CONTRATADA comunicará o fato a CONTRATANTE, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante a apresentação de laudo técnico, 
assinado pelo técnico que conduziu os trabalhos, a fim de que as devidas 
providências sejam tomadas. 

3.3.13. Caso a CONTRATADA execute serviços que resultem na perda da garantia, ela 
assumirá a garantia e todos os ônus decorrentes da garantia do fabricante. 
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3.3.14. Durante o período de garantia dos equipamentos será atribuída a CONTRATADA a 
responsabilidade por eventuais procedimentos que resultem na perda da garantia. 

3.3.15. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente o Relatório Circunstanciado dos 
serviços prestados preventivos e corretivos com assinatura das Unidades 
Requisitantes, do técnico da CONTRATADA devidamente datado, que deverão ser 
entregues junto à Nota Fiscal Fatura. 

3.3.16. Os serviços deverão ser atestados como "a contento" pelas Unidades de Saúde 
Requisitantes. 

3.3.17.A CONTRATADA será informada dos "não a contento", por escrito, pela 
CONTRATANTE, devendo manifestar-se em até 5 (cinco) dias úteis. Ficando 
constatado o "não a contento" será aplicada a sansão contratual proporcional ao 
valor mensal do contrato o correspondente ao (s) equipamento (s) que o gerou (aram). 

3.4. RELATÓRIOS TÉCNICOS: 
3.4.1. A CONTRATADA, sempre que for realizada manutenção corretiva, deverá apresentar 

relatório técnico de todos os bens patrimoniais atendidos, no qual deverá constar a 
descrição do serviço e defeito apresentado, as peças substituídas, quando for o caso, 
tipo do bem, data do reparo e prazo de garantia, tanto dos reparos quanto das peças. 

3.4.2. A garantia da mão de obra não deve ser inferior a 90 dias e quanto às peças a 
garantia é a oferecida pelo fabricante das mesmas. 

3.4.3. A CONTRATADA deverá apresentar relatório mensal das manutenções preventivas, 
contendo descrição dos serviços realizados, bem como o fornecimento e aplicação de 
materiais de reposição, quando for o caso. 

3.5. MATERIAIS: 
3.5.1. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de 30% do 

valor do contrato em materiais de reposição e materiais de consumo necessários à 
revisão, fixação, correção de vazamentos de ar e água, limpeza, testes, recarga, 
calibração, lubrificação e conservação dos equipamentos cuja manutenção seja 
objeto deste termo de referência. 

3.5.2. Entende-se por materiais de reposição, de forma exemplificativa: parafusos, 
roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis, conexões, lâmpadas, garrafas 
externas de reservatório de água dos equipamentos, mangueiras, correias e 
correlatos. 

3.5.3. Entende-se por materiais de consumo, de forma exemplificativa: álcool, benzina, 
estopa, flanela, fita isolante, soldas, graxa, lixas, óleo lubrificante, vaselina, gás, 
produto de limpeza não abrasível e biodegradável, necessários à manutenção 
preventiva dos equipamentos e recomendados pelo fabricante e correlatos. 

3.6. FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUA APLICAÇÃO: 
3.6.1. Constatada a necessidade de substituição de seu fornecimento e instalação 

obedecerão às seguintes etapas: 
a) Emissão de relatório circunstanciado, pela CONTRATADA, especificando o defeito 

apresentado e as peças que necessitam ser substituídas; 
b) Ratificação, pela CONTRATANTE, da necessidade de substituição das peças 

indicadas no relatório circunstanciado apresentado pela CONTRATADA; 
c) Fornecimento das peças pela CONTRATADA; 
d) Instalação das peças pela CONTRATADA. 

3.6.2. Todas as peças fornecidas e instaladas pela CONTRATADA deverão ser genuínas ou 
recomendadas pelo fabricante de configuração idêntica ou superior. 

3.6.3. Todas as peças, componentes e materiais porventura substituídos deverão ser 
entregues pela CONTRATADA ao gestor do contrato. 
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3.6.4. Caso haja impossibilidade de apresentação das peças, a CONTRATADA deverá 
apresentar documento justificando a impossibilidade do fornecimento e instalação. 

3.6.5. A instalação de qualquer peça nos equipamentos será de responsabilidade exclusiva 
da CONTRATADA, que não poderá impor a CONTRATANTE por tais aplicações, 
qualquer ônus adicional aos preços contratados para os serviços de manutenção. 

3.6.6. A reposição de peças ocorrerá somente mediante necessidade identificada pelo 
técnico que avaliará os equipamentos, sendo-nos impossível descrever características 
especificas de qualquer equipo. 

3.7. VERIFICAÇÃO GERAL: 
3.7.1. Consiste em inspecionar todas as mangueiras quanto ao seu estado, para evitar 

assim, possíveis danos ou furos por ressecamento ou outro motivo qualquer, sendo 
de responsabilidade da empresa desde a saída do compressor até a entrada nos 
equipamentos, mesmo em caso de trocas das mangueiras, sendo responsabilidade da 
CONTRATADA a troca das mesmas; 

3.7.2. Verificar toda a parte elétrica do equipamento, tais como: Foco, Cadeira e Kart, 
Motor de Baixa Rotação e seu Pedal, além de plugs e tomadas de saída de energia 
entre outros relacionados à natureza de cada equipo do item 3.1. deste termo de 
referencia; 

3.7.3. Após a visita realizada, o técnico deverá dar parecer quanto ao estado geral em que 
se encontra o equipamento e possíveis peças que possam vir a apresentar defeitos, 
comunicando os responsáveis em impresso próprio para isto. 

3.7.4. Deverá, também, reparar todos os defeitos encontrados. 

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. Certidão de Registro no competente Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA, que comprove sua habilitação para o exercício de atividades 
compatíveis com os serviços objeto deste Edital, na qual conste o(s) nome(s) do(s) 
seu(s) responsável(eis) técnico(s); 

4.3. Certidão(ões) de Acervo de Responsabilidade Técnica emitida(s) pelo CREA, onde se 
comprove a execução por profissional do quadro permanente de pessoal da Licitante, 
de serviço semelhante, equivalente ou superior do objeto deste termo de referencia. 

4.4. A licitante deverá apresentar documentação que possuí em seu quadro permanente, 
Responsável Técnico Engenheiro nas seguintes condições: 

4.4.1. Especialização de Engenharia Elétrica, Clínica ou Biomédica comprovada através de 
cópia autenticada do diploma ou carteira do CREA. 

4.5. 	O(s) profissional(is) responsável(eis) técnico(s), acima mencionado, deverá pertencer 
ao quadro de pessoal, em qualquer uma das situações seguintes: 

4.5.1. Profissional empregado da empresa - cópia do registro em Carteira de Trabalho ou da 
ficha de registro de empregados; 

4.5.2. Profissional sócio, diretor ou proprietário - cópia do Contrato Social e suas 
modificações em vigor ou da última Ata de eleição da diretoria, devidamente 
registrada no órgão competente; ou 

4.5.3. Profissional autônomo que, presta serviços à licitante, mediante contrato de 
prestação de serviços registrado em cartório compatível com o objeto e hora de 
trabalho comercial deste certame - cópia autenticada do contrato em vigor. 
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4.6. Declaração de que o licitante irá manter pelo menos um (01) técnico à disposição 
para atender os chamados da CONTRATANTE, com formação técnica com 
qualificação em eletrônica e registro no CREA. 

4.7. Declaração do licitante responsabilizando-se pela qualidade dos serviços prestados e 
se houver qualquer tipo de problema, este será sanado no prazo de 48 horas, a 
contar da comunicação feita pelo fiscal do contrato, sem que isto prejudique os 
serviços dos funcionários. 

4.8. Declaração de que os serviços atendem aos dispositivos da Lei n°. 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes. 

4.9. A empresa deverá apresentar cópia autenticada dos Certificados de Calibração em 
nome da licitante, calibrados/aferidos por órgão autorizado pela RBC (Rede 
Brasileira de Calibração) ou INMETRO dentro do prazo de validade mínima de 3 anos 
para os seguintes equipamentos: 
• Analisador de Segurança Elétrica; 
• Analisador de Pressão Não Invasiva para calibração das pressões das mangueiras; 
• Analisador de Temperatura Digital para verificação de Autoclaves; 
• Analisador de Ruído (Decibelimetro) para os casos de bomba de vácu o. 

4.13. Apresentar em papel timbrado da empresa as etiquetas reais para colagem nos 
equipamentos. Deverão ser pelo menos 3 etiquetas, sendo elas: E de Manutenção 
Preventiva, Etiqueta de Manutenção Corretiva e Etiqueta de Lacre (quando da 
corretiva). 

4.14. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável ou declaração formal 
assinada pelo representante responsável da licitante, sob as penalidades da lei, de 
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza 
dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não 
• utilizaria para quaisquer questionamentos futuros que ensejassem avenças 
técnicas ou financeiras. 

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

4.16. A CONTRATADA do presente certame deverá atender com prontidão sempre que o 
município requisitar. 

4.17. A CONTRATADA se obriga a dar inicio aos serviços objetos desta licitação, após a 
assinatura do instrumento contratual. 

4.18. Ser a única responsável pelos atos praticados pelo seu pessoal e prepostos, excluídas 
a municipalidade de quaisquer reclamações e indenizações. 

4.19. Manter-se regular com as obrigações para com o INSS e o FGTS. 
4.20. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

	

5.1. 	Conforme item 3 e sub itens. 

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

11:00 e das 13:00 as 15:30. 

	

6.2. 	Vigência contratual de 12 (doze) meses. 	 11 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

2I 4 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. DEPARTAMENTO DE SAÚDE - Rua Minas Gerais, 279 Parque Industrial em Conchal 

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

8. GARANTIA/VALIDADE: 

	

8.1. 	Conforme item 3 e sub itens. 

9. AMOSTRA/VISITA TÉCNICA: 

	

9.1. 	Sim, conforme subitem 14.4. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

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

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

Elementos relativos ao exercício de 2017, a saber: 
12.1.1. n° 3390309999/ 1030100010.2.028/02.13.01. (909) (919) - Fonte: Tesouro 
12.1.2. n° 3390399999/1030100010.2.028/02.13.01. (946) (956) - 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. 
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CONTRATAD 
Nome e cargo: Luiz Antonio do Amaral - Sócio - Administrador. 
E-mail institucional: vendas(àfuturamedhc.com.br  

Assinatura: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Futuramed Ltda. - ME. 
n° 46/17. 
Registro de preços para contratação de empresa para prestação de 
serviços em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
para o departamento de saúde. 
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), 28 de junho de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e car 
E-mail inst 
E-mail pes 

o: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
ucional: prefeito(t4conchal.sp.gov.br  
al: vandomagnusson(whotmail.com   
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