
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

C00123 

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.498/17 

REGISTRO DE PREÇOS 

DATA DA SESSÃO: 03/07/17 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 03/07/17 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAIIIENTO: 03/07/17 das 09:30 ás 10:00 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 03/07/17 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 POR LOTE", 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 A AQUISIÇÃO DE 

PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE 
CONCHAL, 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 preãmbulo deste edital. 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

000124 

	

4. 	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo de atividade 

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

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

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

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

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

	

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

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

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

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

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

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

	

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

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

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

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

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

d) Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso: 
I 	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° 41/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.498/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 03/07/17 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.498 /17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 03/07/17 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trabalhistas com efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei n° 12.440/2011 e 
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). 
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9.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART.30 DA LEI N°  
8.666/93):  

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

9.4.2. Cópia autenticada do Alvará/Licença Sanitária Estadual ou Municipal para a 
atividade desenvolvida pela empresa. 

9.5. DEMAIS DECLARAÇÕES:  
9.5.1. 	Declaração da licitante que caso seja vencedora do presente certame a mesma 

apresentará no prazo de 05 (cinco) dias úteis juntamente com a amostra conforme 
item 9 do Termo de Referencia os documentos abaixo descritos e relacionados: 

9.5.1.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante com firma reconhecida, que a mesma possui. Autorização de 
Funcionamento expedida pela ANVISA para o segmento: saneante domissanitário, 
cosméticos, produtos de higiene e correlatos, e que as mesmas a apresentará no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a realização da sessão pública, caso 
seja vencedora de algum dos lotes desse Pregão, sob pena de desclassificação; 

9.5.1.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante com firma reconhecida, que a mesma possui licença / autorização de 
funcionamento emitida pelo Departamento de Vigilância Sanitária do Estado ou 
Município, ou documento publico que certifique/ declare que a licitante é isenta 
nos termos da normatização de seu respectivo estado, atual vigente, 
comprometendo-se a apresentar a copia autenticada da mesma, caso sagra-se 
vencedora desta licitação, 05 (cinco) dias úteis após ter sido declarada vencedora 
do certame. 

9.5.1.2.1. Este documento devera se apresentado pelas empresas que produzem, 
fabriquem, fracionem, embalem, importem, exportem, expeçam ou 
comercializem saneantes. 

9.5.1.2.2. Quando o licitante for dispensado dos documentos citados nos itens acima, 
devera apresentar documento devidamente reconhecido e autenticado, 
expedido pela Vigilância Sanitária de sua sede, comprovando sua dispensa. 

9.5.1.3. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante que a mesma apresentará no prazo de 05 (cinco) dias úteis, certificado de 
anotação de responsabilidade técnica, conforme art. 27 da Lei n° 2.800 de 
18/06/56, combinado com o art. 1° da Lei n° 6.839 de 30/10/80, que 
encontram-se em situação regular ao CRQ - Conselho Regional de Química ou 
CRF - Conselho Regional de Farmácia, para os itens saneantes domissanitários, 
cosméticos e produtos de higiene; 

9.5.1.4. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante que apresentara em 05 (cinco) dias úteis, registro e/ou notificação dos 
produtos na ANVISA, para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,08, 09, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 18, 19, 20 e 21 do LOTE 01; 

9.5.1.5. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante que apresentara em 05 (cinco)dias úteis FISPQ dos produtos para os 
itens 01,02,03, 04, 05,06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 e 21 do LOTE 
01; 

9.5.1.6. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante que apresentara em 05 (cinco) dias úteis Laudo comprobatório de eficácia 
referente a ação bacteriana frente cepas de salmonellacholeraesuis e 
staphylococcus aureus dos produtos para os itens 01, 02 e 18 do LOTE 01; 
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9.5.1.7. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante que apresentara em 05 (cinco) dias úteis Laudo autenticado do IPT ou 
outro laboratório credenciado pelo INMETRO, comprovando os critérios 
estabelecidos na Norma ABNT NBR 9191/08 dos produtos para os itens 01, 02, 
03 e 04 do LOTE 04, deverá também apresentar certificado de conformidade dos 
produtos, expedido junto a ABNT. 

9.5.1.8. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante que apresentará em 05 (cinco) dias úteis Laudo autenticado de Ensaio 
Físico expedido por laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove 
biodegrabilidade e o PH do produto para o item 07 do LOTE 01; 

9.5.1.9. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante que apresentara em 03 (três) dias úteis Laudo autenticado de Ensaio 
Físico expedido por laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove o teor 
alcoólico de no mínimo 92,8° INPM e massa especifica de mínimo 800,00 
conforme NBR 5992-08 para o item 03 do LOTE 01; 

9.5.1.10. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante que apresentara em 05 (cinco) dias úteis Laudo autenticado de Ensaio 
Físico expedido pelo IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que 
comprove as solicitações do descritivo e ensaios para os itens 03, 04, 05, 06 e 07 
do LOTE 02); 

9.5.1.11. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante que apresentara em 05 (cinco) dias úteis Laudo de Determinação da 
massa e resistência a compressão lateral, emitido por laboratório competente para 
os itens 01 e 02 do LOTE 02); 

9.5.1.12. (Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante que apresentara em 05 (cinco) dias úteis Laudo microbiológico referente 
aos itens 03, 04, 05, 06 e 07 do LOTE 02 e item 12 do LOTE 03); 

9.5.1.13. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante que apresentara em 05 (cinco) dias úteis Laudo autenticado de Ensaio 
Físico expedido pelo IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que 
comprove as solicitações do descritivo e ensaios para os itens 15, 16, 17, e 18do 
LOTE 03); 

9.6. DEMAIS INFORMAÇÕES:  
9.6.1. 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. 

9.6.2. 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. 

9.6.3. 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 registrados em ata os nomes das 
licitantes através do Credenciamento. 
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10.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 
Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 
admitidas novas licitantes ao certame. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2.3.1. 	Para os respectivos itens, a redução mínima entre os lances deverá ser 
acima de R$ 50,00 (cinqüenta 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. 
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11.2.6. 
Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais aserem 
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances 
verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos 
e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser 
inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 

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

em ordem decrescente de valor. 

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

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

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

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

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

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. 

-..i 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.5. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se 
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele 
previstas neste edital, o município de Conchal convocará os demais licitantes, na 
ordem de classificação. 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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. 

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: licitacao(ii!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 
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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 
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, 14 de junho de 2017. 
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ANEXO I 

MINUTA CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.498/17 

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° 41/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.498/17 

	 , inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

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

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

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

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

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

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

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.498/17 

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) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.498/17 

	 , 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) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.498/17 

	 , 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) 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.498/17 

	  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) 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.498/17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame a aquisição de produtos de limpeza para diversos 

Departamentos do Município de Conchal/SP. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1 	A aquisição aqui descritas justifica-se pela necessidade de em adquirir periodicamente 

produtos de limpeza para a limpeza e higienização de diversos departamentos e 
setores desta municipalidade. 

2.2. É evidente que durante o expediente em geral por onde trafegam pessoas, 
mercadorias, WC e em principalmente na área da preparação de alimentação e da 
saúde torna-se indispensável e rigorosamente o grau de limpeza do ambiente, 
isentando o ambiente de trabalho de bactérias, sujeiras e odor e em geral. 

2.3. Desta forma para o ótimo atendimento aos munícipes dispõe da aquisição de produto 
de limpeza em geral, alem da conservação do patrimônio publico. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1 LOTES: 

ITEM QUANT. LTND. ESPECIFICAÇÃO 
LOTE O1 

01 876 GL 

Água sanitária, composta por hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro 
ativo de 2,0 a 2,5%, embalados em galãoplástico branco virgem de 05 
litros, com tampa de rosca, indicado para uso de limpeza em geral 
(banheiros, ralos, lixeiras, etc.), produto conforme portaria da ANVISA/MS 
89, com validade mínima de 06 (seis) meses. O produto deve ser entregue 
com no máximo 20 (vinte) dias da sua data de fabricação. A empresa 
vencedora devera apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis após 
encerramento do certame: registro e/ou notificação do produto na ANVISA, 
autorização de funcionamento do fabricante expedido pela ANVISA e laudo 
de ação bactericida frente a cepas especificas de salmonellecholeraesuis e 
staphylococcus aureus. 

02 5.092 LT 

Água sanitária, composta por hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro 
ativo de 2,0 a 2,5%, embalados em frasco plástico branco virgem, com 
tampa de rosca com bico econômico dosador que evita o desperdício do 
produto, indicado para uso de limpeza em geral (banheiros, ralos, lixeiras, 
etc.), lavagem de roupas e combate contra a larva do mosquito da dengue, 
produto conforme portaria da ANVISA/MS 89, com validade mínima de 06 
(seis) meses. O produto deve ser entregue com no máximo 20 (vinte) dias da 
sua data de fabricação. A empresa vencedora devera apresentar no prazo 
de 05 (cinco) dias uteis após encerramento do certame:registro e/ou 
notificação do produto na ANVISA, autorização de funcionamento do 
fabricante expedido pela ANVISA e laudo de ação bactericida frente a cepas 
especificas de salmonellecholeraesuis e staphylococcus aureus 

03 2.268 LT Álcool etílico hidrato recomendado para uso diário, graduação alcoólica de 
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92,8° INPM, pH de 6,0 a 8,0. Validade de 36 meses. Embalagem plástica 
transparente com tampa de rosca contendo 1 litro, as informações do 
produto tais como, modo de uso, composição, precauções, entre outras 
deverão ser gravadas na embalagem de forma que não se apaguem com o 
tempo. A empresa vencedora devera apresentar no prazo de 05 (cinco) dias 
uteis após encerramento do certame: registro ou notificação na ANVISA do 
produto e autorização de funcionamento do Fabricante expedido pela 
ANVISA, ficha técnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto e laudo de 
ensaio físico realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO que 
comprove o teor alcoólico de no mínimo 92,8° INPM e massa específica de 
no mínimo 800,00 conforme NBR 5992-08. 

04 06 FR 

álcool liquido 91° inpm em embalagem contendo 400 ml tipo spray 
composto de álcool etílico, antioxidante, desnaturante, fragrância, veiculo e 
propelene. o produto 	contem benzoato de denatonio como desnaturante. 
na sua embalagem deve conter n° da notificação na ANVISA, modo de usar, 
composição e prazo de validade de no mínimo 24 meses. a empresa 
vencedora devera apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis após 
encerramento do certame: registro e/ ou notificação do produto na anvisa 
autorização de funcionamento do fabricante expedido pela anvisa e fispq 
(ficha de segurança) do produto. 

05 1.564 FR 

Amaciante de roupas Acondicionado em embalagem de 02 litros , tampa de 
rosca dosadora, fragrância alo e vera na cor verde . O produto deverá 
atender 	a 	seguinte 	composição: 	Veículo, 	Tensoativo 	Catiõnico, 
Conservante, 	Essência, Corante .. 	Constar 	na 	embalagem: 	marca, 
composição, instruções de uso, dados do fabricante, validade e código de 
barras. A empresa vencedora devera apresentar no prazo de 05 (cinco) dias 
uteis após encerramento do certame: registro ou notificação na ANVISA do 
produto e autorização de funcionamento do fabricante expedido pela 
ANVISA, ficha técnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto. 

06 2.840 FR 

Desinfetante 	líquido, 	em 	embalagem 	plástica 	resistente, 	com 	ação 
bactericida 	e 	germicida, 	para uso 	geral. 	Princípio 	ativo: 	cloreto 	de 
alquildimetilbenzil amônia 0,15%. Produto com registro na ANVISA/MS. 
Desinfetante Frasco contendo 02 litros, ação bactericida que combate o 
vibrião da cólera. Composição: cloreto de alquilbenzil amônio, tensoativo 
não iônico, conservante, copolímero acrílico, fragrância, corante e água. 

07 6.924 FR 

Detergente líquido neutro, embalado em frasco plástico de 500m1, PH de 
7,0 a 8,0, composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, 
conservantes, espessante, corante, perfume e água. Componente ativo: 
linear alquil benzeno sulfonato de sódio, com tensoativo biodegradável. 
Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sólidos de no mínimo 10,0%. 
Embalagem contendo informações do produto (modo de usar, precauções e 
validade). A empresa vencedora devera apresentar no prazo de 05 (cinco) 
dias uteis após encerramento do certame:laudo de ensaio físico que 
comprove a biodegradabilidade e o PH do produto. 

08 974 FR 

limpa alumínio 500m1 frasco bico dosador composto por acido fosfórico, 
coadjuvante, corante e veiculo reembalado em caixa de papelão com 24 
frascosa a empresa vencedora devera apresentar no prazo de 05 (cinco) 
dias uteis após encerramento do certame: registro ou notificação na anvisa 
do produto e autorização de funcionamento do fabricante expedido pela 
anvisa, ficha tecnica e fispq (ficha de segurança) do produto 

09 12 FR 

limpa vidros em embalagem contendo 400 ml tipo spray composto de álcool 
etílico, 	antioxidante, 	desnaturante, 	fragrância, 	veiculo 	e 	propelene. 	o 
produto 	contem benzoato de denatonio como desnaturante. na  sua 
embalagem deve conter n° da notificação na anvisa, modo de usar, 
composição e prazo de validade de no mínimo 24 meses. a empresa 
vencedora devera apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis após 
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encerramento do certame: registro e/ ou notificação do produto na anvisa 
autorização de funcionamento do fabricante expedido pela anvisa e fispq 
(ficha de segurança) do produto. 

10 4.872 FR 

Limpador Uso geral 4 em 1 de 500m1 desenvolvido para limpar, higienizar, 
perfumar e desengordurar os ambientes, aspecto líquido límpido cor, 
incolor, ph (100%): 11,5 ± 1,0 concentração (refrat.) 5,5 ± 0,5%, validade do 
produto: 	03 	anos. 	Composição: 	espessante; 	solvente; 	conservente; 
tensoativo 	não 	iõnico; 	sequestrantes; 	tensoativo 	aniõnico, 	fragrância; 
veículo. A empresa vencedora deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias 
uteis após encerramento do certame:ficha técnica do produto, FISPQ, o 
registro 	e/ ou 	notificação 	do 	produto 	na 	ANVISA, 	autorização 	de 
funcionamento para saneantes para o fabricante e para o distribuidor. 

11 06 FR 

limpador multiuso embalagem contendo 400 ml tipo spray composto de 
lauril 	éter 	sulfato 	de 	sódio, 	coadjuvantes, 	solvente, 	antioxidante, 
fragrância, veiculo e propelene. na  sua embalagem deve conter n° da 
notificação na ANVISA, modo de usar, composição e prazo de validade de 
no mínimo 12 meses. a empresa vencedora devera apresentar no prazo de 
05 (cinco) dias uteis após encerramento do certame: 	registro e/ 	ou 
notificação do produto na anvisa autorização de funcionamento do 
fabricante expedido pela anvisa e fispq (ficha de segurança) do produto. 

12 2.645 PEÇA 

sabão em barra 200 grs. - glicerinado, testado dermatologicamente, 
composiçao: sabão de ácidos graxos vegetal, sabão ácidos graxos de sebo, 
coadjuvantes, glicerina, agente antiredepositante, fragrância, corante e 
água apresentação em pacotes com 05 unids a empresa vencedora deverá 
apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis após encerramento do certame: 
ficha técnica do produto, fispq (ficha de informação de segurança de 
produto químico), o registro e/ou notificação do produto na ANVISA, 
autorização de funcionamento para saneantes para o fabricante e para o 
distribuidor 

13 4.800 SC 

Detergente em pó com amaciante biodegradável para lavagem de roupas 
composto 	de 	tensoativo 	aniõnico, 	alcalinizantes, 	sequestrante, 
branqueadores opticos, alvezantes, coadjuvantes, corante, essência, cargas 
inertes, agentes anti-redeposição estado físico: pó seco odor: característico 
coloração: azul claro ph 20°c: 10 a 11 teor de ativo: aprox. 6,0 a 7% 
alcalinidade: 15 a 20% como na2o embalado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 01 kg.A empresa vencedora deverá apresentar no prazo 
de 	05 	(cinco) 	dias uteis 	após 	encerramento 	do 	certame: 	Amostra, 
autorização de funcionamento do fabricante, expedido pela ANVISA/MS 
FISPQ. 

14 1.712 PC 

Sabonete 	em 	pedra 	90grs 	com 	proteínas 	do 	leite. 	composição: 
sodiumtallowate/ sodiumcocoate,fragrance, titaniumdioxide, etidronicacid 
e proteinsofmilk. sua embalagem deverá ser plástica de modo que facilite a 
visualização do produto, constar responsável técnico, n° do sac, validade 
mínima de 36 meses e dados de identificação do fabricante. 

15 06 PC 

limpa forno e micro-ondas detergente desengordurante defacil aplicação, 
brilho instantâneo e remoção de gordura, embalagem contendo 300 ml tipo 
spray composto de coco amido propilbetaina, 	solvente, coadjuvantes, 
antioxidantes 	,conservantes, 	fragrância, 	veiculo e propelente. 	na 	sua 
embalagem deve conter, modo de usar, composição, precauções , prazo de 
validade e numero de lote. a empresa vencedora devera apresentar no 
prazo de 05 (cinco) dias uteis após encerramento do certame: 	registro e/ 
ou notificação do produto na anvisa autorização de funcionamento do 
fabricante expedido pela anvisa e fispq (ficha de segurança) do produto. 
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16 56 pc  

pedra 	sanitária 	- 	40 	grs 	tipo 	arredondada, 	com 	suporte; 
fragancia 	floral,; 	em 	consistencia 	solida; 	composto 	de 	98,99% 	de 
paradicorobenzeno, 	c/autorizacao 	funcionamento 	fabr.anvisa,embalada 
individualmente em caixa de papelão contendo informações do produto e 
fabricante. 

17 20 FR 

limpa carpete e tecidos, frasco plástico de 500 ml com gatilho pulverizador, 
para 	uso 	direto, 	composição: 	lauril 	sulfato 	de 	sódio,estabilizantes, 
coadjovantes, peróxido de hidrogénio, fragrância e agua. Deverá constar no 
rótulo dados de identificação do fabricante, modo de utilização do produto, 
data 	de 	fabricação, 	n° 	do 	lote, 	validade, 	químico 	responsável 	e 
registro/notificação no ms. 

18 56 GL 

Desinfetante 	concentrado 	com 	ação 	bactericida 	frente 
aSalmonellacholeraesuis e Staphylococcus aureus, indicado para qualquer 
superfície lavável, fragrância lavanda, eucalipto ou floral, composto de 
conservante, tensoativo não ib. /lie°, corante e veiculo, principio ativo cloreto 
dialquildimetilbenzil amõnio 0,5%, produto deve ser usado puro para 
desinfecção de ambientes. Embalado em galão plástico contendo 5 litros, 
devidamente rotulado com informações sobre o produto. A empresa 
vencedora deverá ser apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis após 
encerramento do certame: registro e/ou notificação do produto na ANVISA, 
autorização de funcionamento do fabricante junto a ANVISA, assim como 
boletim técnico e FISPQ do produto e laudo de ensaio fisico que comprove o 
principio ativo e a eficacia da ação bactericida. 

19 1.310 GL 

Sabonete liquido, cremoso e perolado, erva doce galão de 5 litros, indicado 
para a limpeza das mãos, proporcionando agradável perfume. Contêm 
agentes umectantes e emolientes. Sabonete perolizado. Aspecto: líquido 
viscoso perolizado, odor: erva doce, composição: citricacid; sulfonicacid, 
sodiumchloride;parfum; 	cocamidedea; 	sodiumlaureth 	sulfate, 
methylchloroisotiazolinone, 	glycoldistearate, 	aqua, 	corante. 	A empresa 
vencedora deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis após 
encerramento do certame:laudo de ensaio fisico realizado em laboratório 
credenciado pelo INMETRO de sensibilização cutânea em cobaias , 	ficha 
técnica do produto, FISPQ, 	registro e/ou notificação do produto na 
ANVISA, licença e autorização de funcionamento para cosméticos para o 
fabricante e para o distribuidor 

20 06 FR 

Desinfetante de uso geralcom sua formula desenvolvida para matar fungos 
e 	bactérias 	como: 	staphylococcus 	aureus, 	salmonela 	choleraesuis, 
escherichia 	coli, 	pseudomasaeruginosa, 	vibriocholerae 	tipo 	ogawa 	e 
vibriocholerae tipo inaba e contrafungostricophytonmentagropytes, descrito 
na embalagem, devera ser aplicado em locais como lixeiras e locais 
próximos, sobre mesas das refeições, em maquinas de lavar, tanque, pias, e 
balcões 	e em muitos outros locais que necessitem de desinfecção, 
embalagem contendo 300m1/ 180 grs tipo spray 	composto de ativo, 
solventes, antioxidante, desnaturante, conservante, fragrância, veiculo e 
propelente. Principio ativo ortofenil fenol 0,15%.Na sua embalagem deve 
conter , modo de usar, composição e prazo de validade de no mínimo 12 
meses. A empresa vencedora devera apresentar no prazo de 05 (cinco) dias 
uteis após encerramento do certame:registro e/ ou notificação do produto 
na ANVISA autorização de funcionamento do fabricante expedido pela 
ANVISA e FISPQ (ficha de segurança) do produto. 
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Limpador com brilho 4 em 1 com ação antiderrapante Contém detergentes 
biodegradáveis e ceras naturais . Limpa e deixa sobre a superfície uma 
película de cera que renova o brilho, além de deixar um agradável perfume 
de limpeza no ambiente o produto devera ser diluivel em uma proporção 
1:20 .COMPOSIÇÃO:Apresenta em sua fórmula uma composição de ceras 
naturais e detergentes biodegradáveis.,Água, tensoativos não iõnicos, cera 
acrílica, essência e pigmento.embalado em frasco de 500 ml. Na sua 

21 132 FR embalagem deve conter , modo de usar, composição e prazo de validade de 
no mínimo 12 meses. A empresa vencedora devera apresentar no prazo de 
05 (cinco) dias uteis após encerramento do certame: registro e/ 	ou 
notificação do produto na ANVISA autorização de funcionamento do 
fabricante expedido pela ANVISA e FISPQ (ficha de segurança) do produto. 

ITEM QUANT. UND 
ESPECIFICAÇÃO 

LOTE 02 

1 3.150 PCT 

Copo 	descartável para 	café, 	confeccionado 	em 	poliestireno, 	atóxico, 
reforçado com frisos laterais, com capacidade para 50m1, na cor branca, 
não transparente, em conformidade com as normas nbr 14865 da abnt.o 
copo deve ter massa mínina de 0,75g, resistência a compressão lateral de 
no mínimo 1,6n conforme norma abnt 14.865-12. Embalados em caixa de 
papelão devidamente lacradas contendo 5.000 unidades (50 mangas com 
100 copos cada). Na caixa deverá constar informações do fabricante, marca 
e especificações do produto. As mesmas deverão estar impressas na caixa 
de forma legível, não sendo aceito qualquer tipo de etiqueta que possa vir a 
constar na mesma A empresa vencedora devera apresentar no prazo de 05 
(cinco) dias uteis após encerramento do certame: laudo comprovando 
determinação da massa e resistência à compressão lateral conforme 
descritivo 

2 
6.800 PCT 

Copo descartável para água, confeccionado em poliestireno, 	atóxico, 
reforçado com frisos laterais, com capacidade para 180m1, na cor branca, 
não transparente, em conformidade com as normas nbr 14865 da abnt. O 
copo deve ter massa mínima de 1,62g, resistência a compressão lateral de 
no mínimo 0,8n conforme norma abnt 14.865-12. Embalados em caixa de 
papelão devidamente lacradas contendo 2.500 unidades (25 mangas com 
100 copos cada), na caixa deverão constar informações do fabricante, 
marca e especificações do produto, as mesmas deverão estar impressas na 
caixa de forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que 
possa vir a constar na mesma.. Identificação, procedência e qualidade. A 
empresa vencedora devera apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis 
após encerramento do certame: laudo comprovando determinação da 
massa e resistência à compressão lateral conforme descritivo 

3 73.264 RL 

Papel 	higiênico 	de 	1a 	qualidade, 	folha 	simples, 	absorvente, 	macio, 
picotado, rolo com 30m,embalados em pacote c/ 04 rolo na cor branca, 
alta qualidade, com alvura difusa uv calibrado de no mínimo 90% abntnm 
isso 2470:2001, pintas inferior a 14mm2/m2  conforme abntnbr 8259:2002, 
índice de maciez maior ou igual a 5 nm/g, conforme abntnbrnm 
iso15134:2007, tempo de absorção de água menor que 5s, conforme abnt 
15004:2003 e resistência a tração a seco, ponderada maior que 110 n/m, 
conforme abntnbrnm 	isso 	15134:2007.A empresa vencedora 	devera 
apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis após encerramento do 
certame: laudo microbiológico conforme portaria ms 1480 de 31/12/90 . 
Laudo 	autenticado 	de 	ensaios 	físicos 	expedido 	pelo 	ipt. 	Ou 	outro 
laboratório credenciado pelo inmetro, que comprove as solicitações do 
descritivo dentro da validade, não superior a 12 meses . 
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4 128 RL 

Papel higiênico, folha dupla, de cor branca, gofrado, CLASSE 01 conf. 
ABNT NBR 15464-2, medindo 10 cm x 30 metros, 100% celulose virgem 
expresso na embalagem. Com  a seguinte composição: gramatura igual ou 
maior que 30 conf. ABNT NBR NM ISO 536:2000, alvura difusa > 80 conf. 
ABNT NBR NM ISO 2470:2001, índice de maciez, em N/MG, (cálculo), <-
5,5 conf. ABNT NBR NM 15134:2007, resistência a tração ponderada, em 
N/m (cálculo) k 90,0, conf. 	ABNT NBR NM 	15134:2007, pintas, em 
mm2 /m2, 5. 20,0 conf. ABNT NBR 8259:2002 , tempo de absorção de água - 
método cestinha - em s 5 5,0 conf. ABNT NBR 15004:2003. Acondicionado 
em pacote plástico contendo 4 rolos, devidamente identificados com 
informações sobre o produto, numero de lote, 	fabricante, composição, 	e 
demais informações, reembalados em fardos com 64 rolos (16x4) A 
empresa vencedora devera apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis 
após encerramento do certame: laudo autenticado microbiológico conforme 
portaria ms 1480 de 31/12/90 . Laudoautenticado de ensaios físicos 
expedido pelo ipt. Ou outro laboratório credenciado pelo inmetro, que 
comprove as solicitações do descritivo, 	e ensaios de "composição fibrosa" 
conf. ABNT 

5 10 CX 

Toalhas de papel interfolhas, folha dupla, 02 (duas) dobras, branco, 
gofrado, classe: 01,medindo aproximadamente 22,5 cm x 20cm , produzido 
com 	100% de fibras vegetais de folhosas ou celulose virgem não 
transgênica conforme norma ABNT NBR 14129:1998, 	com a seguinte 
composição:, alvura difusa superior a 93% conforme norma ABNT NBR nm 
ISO 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em n/m(calculo) 
superior que 430 conforme 	ABNT NBR nm 	15134:2007, pintas, em 
mm2/m2  , menor que 1 conforme ABNT NBR 8259:2002, capacidade de 
absorção de água - método da cestinha , em g/g menor que 7 conf. ABNT 
NBR 15004:2003, 	índice de maciez igual ou menor que 12 n.m/g 
conforme norma ABNT NBR 15134:2007, tempo de absorção de água - 
método cestinha, em s 	inferior a 5 conforme norma ABNT NBR 
15004:2003, acondicionado em caixa de papelão , resistente, devidamente 
identificado com marca, tamanho, numero de lote, fabricante, composição 
e demais informações gravadas na embalagem contendo 2.000 folhas, 
deverá ser embalado em saco plástico contendo 250 fls. Cada maço. A 
empresa vencedora devera apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis 
após encerramento do certame:laudo autenticado de 	ensaios físicos 
expedido pelo IPT ou outro laboratório credenciado pelo Inmetro, que 
devera ser informado nos laudos a marca o modelo do papel a ser 
fornecido, dimensões (largura e comprimento), e demais características 
descritas acima conforme as devidas ABNT NBR 

6 3.630 PCT 

Papel toalha folha simples interfolhada institucional de alta qualidade com 
02 dobras, medindo 23 x 21 cm (tolerância de +/- 0,5cm), 100% fibras 
vegetais, enquadrado na classe 1 de acordo com a norma ABNT NBR 
15464-7:2007, índice de maciez 5_ 8 N.m/g, quantidade de pintas 5 5 
mm2 /m2  e quantidade de furos < 10 mm2/m2  (conforme ABNT NBR 15134), 
tempo de absorção de água 5 6,0 s e capacidade de absorção de água k 5,0 
g água/g de papel (conforme ABNT NBR 15004), resistência à tração a 
úmido > 90 N/m (conforme ABNT NBR 15010) e alvura k 85% (conforme 
ABNT NBR NM-ISSO 2470).Deverá conter as seguintes informações no 
rótulo: Identificação da classe, marca, quantidade de folhas, dimensão da 
folha, nome de fabricantes e fantasia, CNPJ, E-mail e telefone do SAC. 
Acondicionado em fardo plástico transparente, resistente, que permita a 
visualização do produto devidamente identificado com marca, tamanho, 
número de lote, fabricante, composição e demais informações gravadas na 
embalagem, cada maço de 250 folhas deverá ser embalado em saco 
plástico hermeticamente fechados, devidamente identificado com a marca 
do produto. A empresa vencedora devera apresentar no prazo de 05 (cinco) 
dias uteis após encerramento do certame:laudo microbiológico conforme 
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Portaria MS 1480 de 31/12/90. Laudo autenticado de ensaios físicos 
expedido pelo IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que 
comprove as solicitações do descritivo. Os laudos deverão estar dentro 
validade não superior a 12 (doze) meses. 

7 356 PCT 

Toalhas de papel folha dupla produzida com sistema aerado que forma 
uma camada de ar entre as folhas duplas garantindo absorçao extra cor: 
branca, gramatura: 42 a 44 g/m2, classificação fiscal: classe 1 - norma 
abnt 15464-5 / (4818.90.90), umidade: de 3% a 5% ,res. Longitudinal: 300 
a 400 (1 fl.) N/m 100mm - abntnbr 15134, res. Transversal: 230 a 330 (1 
fl.) N/m 100mm - abntnbr 15134, res. Longitudinal umido: 60 a 70 (1 fl.) 
N/m 100mm - abntnbr 15134, alvura: >85% - abntnbrnm-isso 2470 
pintas: <40 mm2 /m2  - abntnbr 15134, tempo de absorcao: <6 segundos -
abntnbr 15004 capacidade de absorcao: 8,5 a 10,5 segundos - abntnbr 
15004. Medindo 20x22 contendo 60 toalhas cada rolo produzido em 100% 
celulose virgemescrito 	na 	embalagem A empresa vencedora devera 
apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis após encerramento do 
certame: 	laudo microbiológico autenticado 	e ficha tecnica comprovando 
informaçoes acima descritas 

ITEM QUANT. UND ESPECIFICAÇÃO  
LOTE 03 

1 92 PC 

Escova oval, para lavar roupas com cerdas de nylon composição: plástico, 
nylon, com formato da mão,na cor preta com cerdas de nylon com 2,2cm 
de altura cada, de 1a qualidade em conjunto polipropileno, com etiqueta de 
identificação da indústria, telefone e composição do produto. 

2 296 PC 

Vassoura de nylon de uso geral, tipo noviça, com base plástica medindo 
aproximadamente 24cm com capa plástica, cerdas de nylon desfiado com 
aproximadamente 11,5cm de altura, fixadas bem firmes junto a base, cabo 
de madeira revestido com plástico, com ponteira na ponta para pendurar a 
vassoura, 	produto 	devidamente 	identificado 	através 	de 	etiqueta 	do 
fabricante. 

3 324 PC 

Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, 	nas seguintes 
dimensões: 40 cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha 
dupla em eva medindo fora da base 3,0 cm x 0,5cm cada, base na cor 
preta, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira 
plastificado com 1,30 mt x 22 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à 
base. Deverá conter no produto etiqueta com dados de identificação do 
fabricante e marca 

4 324 PC 

Rodo comum duplo de 60 cm, com cepa em polipropileno, nas seguintes 
dimensões: 55cm x 5,5 cm x 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla 
em eva medindo fora da base 3,0 cm x 0,5 cm cada, base na cor preta, com 
dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com 
1,30 mt x 22 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base. Deverá 
conter no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e 
marca 

5 212 PC 

Pá para lixo com base em metal zincado resistente, medindo 24,0 cm x 16,5 
cm x 5,0 cm, com cabo plastificado medindo60 cm de comprimento 
perfeitamente preso a base. Deverá conter no produto etiqueta com dados 
de identificação do fabricante e marca. 

6 20 PC 

Vassourão gari de 30 cm com base plástica medindo 30,5 cm de 
comprimento x 09 cm de largura x 1,8 de altura da base com cerdas em 
petmedindo 10 cm de altura contendo me media 119 tufos contendo no 
mínimo 30 cerdas por tufo cabo em madeira medindo1,40 mt x 28 mm o 
produto devera conter etiqueta com marca composição cnpj do fabricante e 
código de barras . 

7 544 MC Fósforo caixa, acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa c/40 palitos, pacote 
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c/ 1 Ocxs 	tipo 	fósforo; 	de 	madeira; 	composto 	de 	vegetal 	e 	minério; 
apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 
palitos; médio; com certificação compulsória inmetro; pacote com 10 caixas 

8 372 PCT 

Prendedor 	de 	roupas 	sem 	molas, 	corpo 	100%material 	plástico 
polipropileno, não marca a roupa, não desmonta dando maior durabilidade 
ao produto. Medindo aproximadamente 8 cm de comprimento x 2 cm de 
largura. Com  duas formas de uso. Em pacotes com 15 unidades. Constar 
em sua embalagem: informações do fabricante e o número do CNPJ. 

9 2.240 PCT 

Esponja de aço com fios micro ondulados composição: aço carbono, 
esponja de 	louças, 	talheres, 	vidros, 	panelas e 	objetos 	de 	alumínio, 
embalagem plástica contendo pacotes com 8 unidades, com peso liquido de 
60 g no mínimo cada pacote. A empresa vencedora deverá apresentar no 
prazo de 05 (cinco) dias uteis após encerramento do certame: ficha técnica 
ou fispq do produto 

10 3.420 UN 

Esponja dupla face, 1a qualidade, em espuma de poliuretano e fibra 
sintética c/abrasivo, embalagem com 04 unidades. Medidas: 110mm x 
75mm x 23mm. Constar na embalagem número do lote, fabricação e 
validade. 

11 840 CX 

Filtro de papel para café, tamanho n° 103, produzido em material 100% 
fibras celulosicas, na cor branca, e costura dupla o que torna o filtro mais 
resistente. Embalado em caixa de papelão contendo 40 unidades, a 
embalagem deve conter informações sobre o produto, instruções de uso e 
demais informações. 

12 492 PCT 

Guardanapo de papel folha simples, alta qualidade, gofrado, gramatura 
mínima de 17g/m2, tamanho de 33x30cm, embalado em pacotes com 50 
unidades, contendo informações sobre o produto e fabricante. Devera ser 
apresentando laudo microbiológico autenticado conforme portaria n° 1480 
de 31/12/90 

13 1.724 PCT 
Guardanapo de papel folha simples, alta qualidade, gofrado, tamanho de 
22x24cm, embalado em pacotes com 50 unidades, contendo informações 
sobre o produto e fabricante. 

14 1.740 UN 

Saco alvejado, composto de 	100% algodão na cor branco, medindo 
50x80cm,pesando no mínimo 150 grs. Com  bordas costuradas. Deverá 
constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante, 
dimensão marca, e composição. Embalado em saco plástico transparente 

15 46 PAR 

Luva de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, forrada 
com flocos de algodão, com palma antiderrapante, nas cores verde ou 
amarela, 	comprimento 	mínimo de 	30cm e 	espessura de 	0,38mm, 
embalagem contendo um par, devidamente identificada com informações 
sobre o produto e fabricante. Tamanho extra grande. A empresa vencedora 
deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis após encerramento do 
certame: Amostra e laudo autenticadodo IPT comprovando especificações 
acima 	em nome do fabricante, assim como o registro no C.A. junto ao 
Ministério do Trabalho do produto. 

16 164 PAR 

Luva de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, forrada 
com flocos de algodão, com palma antiderrapante, nas cores verde ou 
amarela, 	comprimento 	mínimo de 	30cm e 	espessura 	de 	0,38mm, 
embalagem contendo um par, devidamente identificada com informações 
sobre o produto e fabricante. Tamanho grande. A empresa vencedora 
deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis após encerramento do 
certame: Amostra e laudo autenticadodo IPT comprovando especificações 
acima 	em nome do fabricante, assim como o registro no C.A. junto ao 
Ministério do Trabalho do produto. 

17 1.960 PAR 

Luva de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, forrada 
com flocos de algodão, com palma antiderrapante, nas cores verde ou 
amarela, 	comprimento 	mínimo 	de 	30cm 	e 	espessura 	de 	0,38mm, 
embalagem contendo um par, devidamente identificada com informações 
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sobre o produto e fabricante. Tamanho médio . A empresa vencedora 
deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis após encerramento do 
certame: Amostra e laudo autenticado do IPT comprovando especificações 
acimaem nome do fabricante, assim como o registro no C.A. junto ao 
Ministério do Trabalho do produto. 

18 82 PAR 

Luva de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, forrada 
com flocos de algodão, com palma antiderrapante, nas cores verde ou 
amarela, 	comprimento 	mínimo 	de 	30cm e 	espessura de 0,38mm, 
embalagem contendo um par, devidamente identificada com informações 
sobre o produto e fabricante. Tamanho pequeno. A empresa vencedora 
deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis após encerramento do 
certame: Amostra e laudo autenticado do IPT comprovando especificações 
acimaem nome do fabricante, assim como o registro no C.A. junto ao 
Ministério do Trabalho do produto. 

ITEM QUANT. UND 
ESPECIFICAÇÃO 

 
LOTE 04 

1 4.860 PCT 

Saco plástico Para acondicionamento de resíduos orgânico, saco resistente 
de cor preta, confeccionado com resinas termoplásticas, reforçado, tamanho 
de 59cmx62cm, capacidade volumétrica de 30 litros, tipo domiciliar, com 
solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e 
não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, de fácil separação 
e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, embalados em 
pacotes com 100 unidades devendo a embalagem externa de o produto 
conter impressão inviolável informando identificação do fabricante por seu 
CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade do saco para lixo e 
tipo de resíduo e os dados de identificação como procedência, n° do lote, 
data de fabricação, prazo de validade atendendo aos requisitos indicados na 
tabela 1 (NBR 9191/2008). A empresa vencedora deverá apresentar no 
prazo de 05 (cinco) dias uteis após encerramento do certame: Amostra e 
cópia autenticada do laudo 	emitido pelo 	I.P.T, 	ou 	outro 	laboratório 
acreditado pelo INMETRO, que comprove o atendimento das exigências 
estabelecida pela norma ABNT NBR 9191/2008, com data inferior a 12 
meses e o Certificado de Conformidade dos Produtos, expedidos junto a 
ABNT. 

2 4.910 PCT 

Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico, saco resistente 
de cor preta, confeccionado com resinas termoplásticas, reforçado, tamanho 
de 63cmx80cm, capacidade volumétrica de 50 litros, capacidade nominal 
10kg, 	tipo 	domiciliar, 	com 	solda 	contínua, 	homogênea 	e 	uniforme, 
proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo 
durante o manuseio, de fácil separação e abertura das unidades sem 
provocar danos ao saco, embalados em pacotes com 100 unidades devendo 
a embalagem externa de o produto conter impressão inviolável informando 
identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e 
capacidade do saco para lixo e tipo de resíduo e os dados de identificação 
como procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade 
atendendo aos requisitos indicados na tabela 1 	(NBR 9191/2008). A 
empresa vencedora deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis após 
encerramento do certame: Amostra e cópia autenticada do laudo emitido 
pelo I.P.T, ou outro laboratório acreditado pelo INMETRO, que comprove o 
atendimento 	das 	exigências 	estabelecida 	pela 	norma 	ABNT 	NBR 
9191/2008, com data inferior a 12 meses e o Certificado de Conformidade 
dos Produtos, expedidos junto a ABNT. 

3 3.400 PCT 
Saco Plástico Para acondicionamento de resíduos orgânico, saco resistente 
de cor preta, confeccionado com resinas termoplásticas, reforçado, tamanho 
de 75cmx105cm, capacidade volumétrica de 100 litros, capacidade nominal 
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20kg, 	tipo 	domiciliar, 	com 	solda 	contínua, 	homogênea 	e 	uniforme, 
proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo 
durante o manuseio, de fácil separação e abertura das unidades sem 
provocar danos ao saco, embalados em pacotes com 10 unidades devendo a 
embalagem externa do produto conter impressão inviolável informando 
identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e 
capacidade do saco para lixo e tipo de resíduo e os dados de identificação 
como procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade 
atendendo aos requisitos indicados na tabela 1 (n 9191/2008). A empresa 
vencedora deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis após 
encerramento do certame: Amostra e cópia autenticada do laudo emitido 
pelo I.P.T, ou outro laboratório acreditado pelo INMETRO, que comprove o 
atendimento 	das 	exigências 	estabelecida 	pela 	norma 	ABNT 	NBR 
9191/2008, com data inferior a 12 meses e o Certificado de Conformidade 
dos Produtos, expedidos junto a ABNT. 

4 102 PCT 

Saco Plástico Para acondicionamento de resíduos orgânico, saco resistente 
de cor preta, confeccionado com resinas termoplásticas, reforçado, tamanho 
de 	115cmx115cm, 	capacidade volumétrica de 	240 	litros, 	capacidade 
nominal 72kg, tipo domiciliar, com solda contínua, homogênea e uniforme, 
proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo 
durante o manuseio, de fácil separação e abertura das unidades sem 
provocar danos ao saco, embalados em pacotes com 10 unidades devendo a 
embalagem externa do produto conter impressão inviolável informando 
identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e 
capacidade do saco para lixo e tipo de resíduo e os dados de identificação 
como procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade 
atendendo aos requisitos indicados na tabela 1 (n 9191/2008). A empresa 
vencedora deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias uteis após 
encerramento do certame: Amostra e cópia autenticada do laudo emitido 
pelo I.P.T, ou outro laboratório acreditado pelo INMETRO, que comprove o 
atendimento 	das 	exigências 	estabelecida 	pela 	norma 	ABNT 	NBR 
9191/2008, com data inferior a 12 meses e o Certificado de Conformidade 
dos Produtos, expedidos junto a ABNT. 

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

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

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

4.3. As embalagens deverão conter rotulagem especificando a marca, fabricante, tamanho, 
quantidade. 

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

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da requisição. 

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

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

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. PAÇO MUNICIPAL - Rua Francisco Ferreira Alves, 364 Centro em Conchal - SP 

CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-8600 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  e ou em 
outro local designado pelo Departamento competente. 

7.2. CEMEC - Rua Minas Gerais, n° 279 Parque Industrial em Conchal - SP CEP: 13835-
000 Fone: (19) 3866-8666 - e-mail: saudegconchal.sp.gov.br  e ou em outro local 
designado pelo Departamento competente. 

7.3. EDUCAÇÃO - Rua Alvaro Ribeiro, n° 310, Centro em Conchal - SP CEP: 13835-000 
Fone: (19) 3866-8000 - e-mail: educacaoQconchal.sp.gov.br  e ou em outro local 
designado pelo Departamento competente. 

7.4. PROMOÇÃO SOCIAL - Rua Mato Grosso, s/n Parque Industrial em Conchal - SP 
CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-2577 - e-mail: promocaoQconchal.sp.gov.br  e ou 
em outro local designado pelo Departamento competente. 

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

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

9. AMOSTRA: 
9.1. As amostras deverão ser apresentadas somente pela empresa vencedora do lote em até 

05 (cinco) dias úteis a contar da data da presente sessão sendo vedado o recebimento 
total ou parcial após este prazo. 

9.2. A empresa vencedora que, por motivo, deixar de apresentar a amostra de forma 
irregular ou incompleta, em desacordo com o exigido, serão desclassificadas, exceto se 
por este processo manifestar intenção de exercer o direito de recurso, seus envelopes e 
suas amostras só poderão ser devolvidas após o decurso do prazo legal. 

9.3. As amostras desclassificadas ou inabilitadas serão liberadas, em caso de não 
oferecimento de recurso, durante o desenvolvimento ou no final da sessão pública do 
certame. Existindo recurso as amostras serão liberadas a partir do julgamento do 
mesmo, cuja retirada deve ocorrer no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar daquela 
data, sob inteira responsabilidade da empresa. 

9.4. A amostra apresentada pela empresa vencedora classificada será liberada a partir da 
homologação e Assinatura da Ata Registro de Preços, cuja retirada deverá ocorrer no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar daquela data, sob inteira responsabilidade 
da mesma. 

9.5. A empresa vencedora devera apresentar a amostra na embalagem original e intacta, 
ou seja, 01 (uma) amostra do item para cada lote, onde os mesmos serão analisados 
pela Comissão Avaliadora da municipalidade, contendo as seguintes informações: 

9.5.1. Identificação do Lote: (nome produto e n° do item); 
9.5.2. Marca; 
9.5.3. N° do lote: (1, 2, 3 e 4) conforme Item 3.1. deste Termo de Referência; 
9.5.4. N° do respectivo Pregão; 
9.5.6. Data de validade. 
9.6. Sempre que entender necessário o Departamento competente poderá solicitar a 

apresentação de amostra(s) ou prospecto(s) do(s) produto(s) cotado(s), devidamente 
identificada(s), de acordo com as especificações técnicas exigidas para efeito de 
controle de qualidade. 
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10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Paulo Edson Blasque - Almoxarife 
10.2. Roseli Aparecida da Silva - Agente de Saúde 
10.3. Célia Regina Ferreira de Melo Maiochi - Chefe de Gestão Adm. e Financeira 
10.4. Ãngela Maria V. da C. Caleffi - Diretora do Depto de Promoção e Assistência Social 

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

Elementos relativos ao exercício de 2017, a saber: 
n° 33903022/082440007.2 11.1.1. 

	

	 .121/02.03.01. (99) (1429) Assistência Social - Fonte: Tesouro 
n° 33903022/082440007.2 11.1.2. 

	

	 .121/02.03.01. (106) (1866) Assistência Social - Fonte: Estado 
n° 33903022/082440007.2 11.1.3. 

	

	 .121/02.03.01. (108) (1426) Assistência Social - Fonte: Federal 
n° 33903022/082440007.2 11.1.4. 

	

	 .122/02.03.01. (1579) (1787) Assistência Social - Fonte: Tesouro 
n° 33903022/041220009.2 11.1.5. 

	

	 .122/02.03.01. (1580) (1867) Assistência Social - Fonte: Estado 
n° 33903022/041220009.2 11.1.6. 

	

	 .122/02.03.01. (1581) (1868) Assistência Social - Fonte: Federal 
n° 33903022/041220009.2 11.1.7. 

	

	 .022/02.06.01. (267) (271) Administração Geral - Fonte: Tesouro 
n° 33903022/123610015.2 11.1.8. 

	

	 .024/02.12.03. (624) (626) Ensino Fundamental - Fonte: Tesouro 
n° 33903022 /123610015.2 11.1.9. 

	

	 .024/02.12.03. (630) (633) Ensino Fundamental - Fonte: Federal 
n° 33903022 /123650015.2 11.1.10. 

	

	 .105/02.12.04. (683) (1368) CEMEI - Fonte: Tesouro 
n° 33903022 / 123650015.2 11.1.11. 

	

	 .105/02.12.04. (685) (687) CEMEI - Fonte: Federal 
n° 33903022/103010010.2 11.1.12. 	 .028/02.13.01. (909) (915) Saúde - Fonte: Tesouro 

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

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
12.1. Paulo Edson Blasque - Almoxarife 
12.2. André Luiz de Abreu - Diretor do Departamento de Administração 
12.3. Roberta Fávero - Diretorado Departamento de Saúde 
12.4. José Roberto Ferreira de Melo - Diretor Departamento de Educação 
12.5. Ãngela Maria V. da C. Caleffi - Diretora do Depto de Promoção e Assistência Social 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

000157 

ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.498/17 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

NOME DA EMPRESA: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

Apresentamos nossa proposta para o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE 
CONCHAL, descritos abaixo objeto da presente licitação, modalidade Pregão Presencial, 
acatando todas as estipulações consignadas neste edital: 

ITEM QUANT. UND. 
ESPECIFICAÇÃO 

LOTE 01 
MARCA R$ UNIT. R$ TOTAL 

01 

Valor Total do Lote: R$ 

ITEM QUANT. UND. 
ESPECIFICAÇÃO 

LOTE 02 
MARCA R$ UNIT. R$ TOTAL 

01 

Valor Total do Lote: R$ 	 

ITEM QUANT. UND. 
ESPECIFICAÇÃO 

LOTE 03 
MARCA R$ UNIT. R$ TOTAL 

01 

Valor Total do Lote: R$ 

ITEM QUANT. UND. 
ESPECIFICAÇÃO 

LOTE 04 
MARCA R$ UNIT. R$ TOTAL 

01 

Valor Total do Lote: R$ 
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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: 	  

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

Prazo de garantia do objeto: 	  

Nome do responsável pela assinatura da Ata Registro de Preços: 

	  portador do RG n° 	  e CPF n° 

Nacionalidade: 	 , Estado Civil: 	  

Cargo / Função: 	 , Endereço residencial: 	 , n° 	 

Bairro 

 

, Cidade 	 , Estado 	  

Local e data, 	de 	2017. 

  

   

Assinatura 
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ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.498/17 

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 Dr. ADEMIR ANTONIO DE AZEVEDO, de acordo com o Decreto 

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

outro a empresa 	 , situada na 	  n° 

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

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

Inscrição 	Estadual 	n° 	 representada 	pelo 

Sr.(a) 	 portador(a) do CPF n° 	  e 

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

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

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

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

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

aquisição de produtos de limpeza para diversos departamentos do Município de 

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

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

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

numerado, qual seja: R$ 	  

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA DECIMA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

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

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

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

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

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

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

1V 	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 tei 	mios 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 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. 

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

ADEMIR ANTONIO DE AZEVEDO 
Pregoeiro 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 
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ANEXO ÚNICO 

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

TERMO DE ADESÃO 

	 , portador do CPF n° 	  

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

n° 	 no 	Bairro 

	 , na cidade de 	 , representante legal da 

empresa 	 , cadastrada no CNPJ/CPF sob o 

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

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

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

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

Cidade, _/_/_. 

Assinatura do Aderente 

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

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

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

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

PDS 

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

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

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Art. 6° - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

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

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

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

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

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

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

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

DECRETA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 
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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 aquisição de produtos de limpeza para 
diversos departamentos do Município de Conchal. 
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(ii,conchal.sp.gov.br   
E-mail pessoal: vandomagnusson(a),hotmail.com   

Assinatura: 	  

CONTRATADA  
Nome e cargo: 	  
E-mail institucional: 

Assinatura: 	  

Rua Francisco Ferreira Alves n2. 364 - Centro Conchal SP CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.govIr  
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.498/17 

REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA 
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ n°: 	  

ENDEREÇO: 	  

e-mail: 	  

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

PESSOA PARA CONTATO: 	  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

Local: 	de 	de 2017. 

ASSINATURA 

Visando comunicação Mura 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 
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Licitação e Compras 
	

Serviços 

EDITAIS E LICITAÇÕES 

Fique por der.itroushil 	ecrlentos de editais a. licitações da Prefeitura do Município 

PREGÃO PRESENCIAL 41/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

Divulgado em 14/06/2017 às 13:55:16hs 

MATERIAIS DE LIMPEZA 

EGÃ_OpRESENCIAL 40/17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

QUIPAMENTOS PARA O DEPTO. DE SAÚDE 

Divulgado em 31/05/2017 às 16.28:15hs 

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 16:26:57hs 

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 às16:24:15hs 

PREGÃO PRESENCIAL 36/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM 

)MBULÃNCIA 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 às16:18:00hs 

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 15,22:31hs 
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Municiplo 	 • OK 
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• . OK 

Serviços 	 • OK 

Previsão do Tempo 

Clique para 
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Adobe Flash 
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Editais e Licitações 
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quinta-feira, 15 de junho de 2017 

sem 

SANITARIA E ANALISES DE EFLUENTE DOMÉSTICO NAS ESTA-
ÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO CONFORME 
CONAMA 357/05 CONFORME EDITAL N°009/2017. 

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de 
Licitações do Serviço Autónomo de Agua e Esgoto de Capivari, 
comunica que após a análise dos envelopes n° 01 (Documentos) 
foi verificado que as empresas cumpriram com os documentos 
solicitados no Edital ri° 009/2017, deliberou esta comissão por 
MANIATAR todas as Empresas participantesAguarde.se o prazo 
de 05 (duo) dias úteis para eventual interposição de recursos. 
Não havendo interposição de Recursos da derisão da Comissão 
Julgadora de Licitações dentro do prazo exposto, fica marcado 
abertura do envelope n° 02 (Proposta) para o dia 26/06/2017. 

Publique-se 
Capivari, 14 de Junho de 2017. 
Edna Cristina de Lara Bom - Presidente da Comissão de 

Licitações 

CARAGUATATUBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA  

CONCORRÉNCIA O° 01/2017 - ATA DE REUNIÃO DA COMIS-
SÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 
10 horas na Secretaria Municipal de Administração, a Comissão 
Permanente de Lidtação reuniu-se para deliberação dos enve-
lopes n° 1 - Documentos das empresas licitantes sendo elas: 
PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, RODOSERV 
ENGENHARIA LTDA, TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA, IARA 
CENTRAL DE TRATAMENTOS DE RESÍDUOS LTDA RIO ZIN 
AMBIENTAL SERVIÇOS EIREU, IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA e 
TETO CONSTRUTORA 5/A referente à Concorréncia n° 01/2017 
que tem por objeto a contratação de empresa para execução dos 
serviços essenciais e contínuos na área de saneamento ambien-
tal e limpeza pública. Após análise detalhada dos documentos 
apresentados, constatou-se que as empresas: IDEAL TERRAPLE-
NAGEM LTDA - Não atendeu aos Itens 8.1.4.3 e 8.1.4.4 -Ates-
tados de Capacidade; Não atendeu ao Item 8.1.4.5 - Relação 
dos Equipamentos para Alta e Baixa Temporada; Não atendeu 
ao bem 8.1.4.6 - Para atendimento da declaração do local de 
apoio; Não atendimento ao Item 4,7.1 - Equipamento de capina 
mecânica; Não atendimento ao item 8.1.3.5 - balanço Patrimo-
nial. RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI - Não atendeu ao 
Item 8.1.4.3 - Atestados comprobatórios da aptidão da propo- 
nente; Não atendeu ao Item 	- Relação detalhadas das 
maquinas e equipamentos, com distinção para os perlados da 
Alta e Baixa Temporada; Não atendeu ao item 8.1.4.7 - Distin-
ção dos quantitativos de pessoal para ambos os períodos; Não 
atendeu ao item 8.1.4.8 - Responsáveis técnicos, sem contudo 
descrever as qualificações profissionais de cada (currículo); Não 
atendeu ao hem 4.7.1 do ANEXO 1 - Demonstrado através de 
catálogo ou manuais as característica técnicas do equipamento 
de capina mecânica, fato não atendido pela licitante. TETO 
CONSTRUTORA 5/A- Não atendeu ao item 5.1 -A licitante não 
realizou a Visita Técnica determinado no Edital; Não atendeu ao 
item.8.13.10 garantia de participação, fato não realizado pela 
licitante; Não atendeu ao hem 8.1.4.3 - Não apresentação da 
comprovação de aptidão da proponente, sendo que os atestados 
não faz referenda aos itens solicitados no Edital; Não atendeu 
ao item 8.1.4.4 - Não apresentou responsável técnico, não 
atendem os serviços exigidos no edital; Não atendeu ao item 
8.1.4.5 - Não apresentação da relação detalhada das maquinas 
e equipamentos para os dois periodos de Alta e Baixa tempora-
da; Não atendeu ao item 8.1.4.6 - Não apresentação do local 
para suporte dos serviços contendo o croqui das dependências; 
Não atendeu ao item 8.1.3.1 - O Balanço apresentado é do 
Exercido do 2015, razão pela qual todos os ledices Económicos 
apresentados não valem para atendimento ao Edital; Não aten-
deu ao item 8.1.4.7 - Não apresentação do dimensionamento 
mão de obra para ambos os periodos de realização; Não atendeu 
ao hem 8.1.4.8 - Não apresentou a indicação das instalações e 
do aparelhamento e pessoal técnico e suas respectivas qualifi-
cações; Não atendeu ao item 4.7.1 do Anexo I - característica 
técnicas do equipamento de capina mecânica, fato não atendido 
pela licitante. A empresa TETO foi apenada conforme consta no 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em atendimento ao 
art. 87, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
RODOSERV ENGENHARIA LTDA - Não atendeu ao item 5.1 -A 
licitante não realizou a Visita Técnica determinado no Edital; 
Não atendeu ao item 8.13.10 - garantia de participação, fato 
não realizado pela licitante; Não atendeu ao item 8.1.4,3- Não 
apresentação a comprovação de aptidão da proponente sendo 
que os atestados não faz referencia aos tens solicitados no Edi-
tal; Não atendeu ao item 8.1.4.4- Não apresentou responsável 
técnico não atendem os serviços exigidos no edital; Não atendeu 
ao item 8.1.4.5 - Não apresentação da relação detalhada das 
maquinas e equipamentos para os dois periodos de Alta e Baixa 
temporada; Não atendeu ao item 8.1.4.6 - Não apresentação do 
local para Suporte dos serviços contendo o croqui das dependên-
cias; Não atendeu ao item 8.1.3.1 - O Balanço apresentado é do 
Exercicio do 2015; Não atendeu ao item 8.1.4.7- Não apresenta-
ção do dimensionamento mão de obra para ambos os periodos 
de realização; Não atendeu ao item 8.1.4.8 - Não apresentou a 
indicação das instalações e do aparelhamento e pessoal técnico 
e suas respectivas qualificações; Não atendeu ao item 4.7.1 
do Mexo I - Determina o Edital que seja demonstrado através 
de catálogo ou manuais as característica técnicas do equipa-
mento de capina mecânica, fato não atendido pela licitante. A 
Comissão Permanente de Licitante deliberou por INABILITAR as 
empresas IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA, RIO ZIN AMBIENTAL 
SERVIÇOS EIRELI, RODOSERV ENGENHARIA LTDA e TETO CONS-
TRUTORA SIA por não atenderem plenamente o Edital, conforme 
acima citado, e HABILITAR as empresas PIONEIRA SANEAMEN-
TO E LIMPEZA URBANA LTDA, TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA, 
LARA CENTRAL DE TRATAMENTOS DE RESÍDUOS LTDA por 
atenderem plenamente o Edital. Comuniquem-se as empresas 
licitantes sobre a presente decisão, bem como do prazo legal 
para interposição de recurso previsto no artigo 109, inciso 1, 
"a-, da Lei Federal e° 8.666/93 e suas alterações. Os autos do 
Processo encontram-se com vista franqueada aos interessados. 
Nada mais vai assinada pelos membros da Comissão. 

COMUNICADO AOS LICITANTES DO PREGÃO PRESENCIAL 
N°87/2017 

Comunicamos a todos os interessados a participarem do 
Pregão Presendal de n° 87/2017 - Edital n° 147/2017, que por 
determinação do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
a Sessão Pública para abertura do certame marcada para o dia 
19/06/2017, está SUSPENSA por tempo indeterminado. 

José Pereira de Aguilar Junior 
Prefeito Municipal 

CARAPICUIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUMA 

Ratificação 
Processo Administrativo n° 2306/2017 
Após considerar as justificativas da Secretaria de Saúde 

e Medicina Preventiva e o parecer favorável da Secretaria de 
Assuntos Juridicos, e o que mais destes autos ficou constando, 
RATIFICO os atos da contratação da empresa Grhau Grupo de 
Reabilitação e Habilitação Unificado S/S Ltda., para fornecimen-
to de tratamento médico por meio de "Therasuirt, no valor total 
de RS 12.000,00, em situação de Dispensa de Licitação, com 
fulcro no artigo 24, IV, combinado com o artigo 26 parágrafo 
único incisos II e III da Lei Federal 8.666/93. 

Publique-se e intime-se com as cautelas legai, 
Adjudicação/Homologação do Pregão Presencial n° 19/2017 
Proc.Adm.n.  12459/2017 

Fica adjudicado e homologado o pregão supra; a empresa 
ITP Transporte, Serviços, Gerenciamento e Recursos Humanos 
Ltda. 

Adjudicação/Homologação do Pregão Presencial n°20/2017 
Proc.Adm.n.  18367/2017 
Fica adjudicado e homologado o pregão supra; a empresa 

Fundidos de Ferro Brasil Ltda.EPP, o item 3, e a empresa Legacy 
Produtos para Saneamento Eireli EPP, os itens 1 e 2. 

Carapicuiba, 14 de junho de 2017 
Marco Aurélio dos Santos Neves- Prefeito 

CASA BRANCA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

COMUNICADO DE CANCELAMENTO 
A Prefeitura Municipal de Casa Branca comunica a quem 

possa interessar que o Pregão Presencial n° 51/2017, Processo 
n 86/2017. Objeto: Contratação de empresa para os serviços 
de Impressão de Apostilas do EMAI (Ensino da Matemática 
nos Anos Iniciais) para os alunos da Rede Municipal de Ensino 
da Educação Fundamental (I° ao 5° ano), foi CANCELADO, 
visto que o houve um equivoco na descrição do endereço para 
entrega dos envelopes Proposta e Habilitação-Casa Branca, 
14.06.2017-MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA-PREFEITO MUNI-
CIPAL 

CASTILHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 

Processo Licitatorio 63/17. Pregão 39/17. Objeto: Registro 
de preços para aquisição de filtros automotivos, de forma parce-
lada, para atender às necessidades da Administração Municipal. 
Edital de Rerratificação. 1 - fica alterada a data constante no 
preâmbulo do edital prevista para a realização do certame 
supra, para 04 de julho de 2017, às 9 horas As demais dáusulas 
e condições permanecem inalteradas. Castilho - SR 14 de junho 
de 2017. Aparecida de Fátima Gavioli Nascimento- Prefeita. 

Processo Licitatorio 65/17 - Pregão 41/17. Objeto: Contra-
latão de empresa especializada para a prestação de serviços de 
controle, operação e fiscalização de portaria nas Creches Jardim 
Nova Iorque e CEI Criança Feliz - Bairro Laranjeiras Edital de 
Rerratificação. 1 - Fica acrescido no edital o item 7.1.5, com 
a seguinte redação: '7.1.5 Capacitação técnico-operacional, 
mediante a comprovação de aptidão para desempenho de ati-
vidade pertinente e compatível como objeto da licitação, a ser 
feita por atestado, em nome da empresa, fornecido por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, independentemente de 
quantitativos".2 -0 prazo estabelecido no preâmbulo do edital, 
relativo à realização do certame, passa a ser às 09 horas do dia 
30 de junho de 2017. As demais cláusulas e condições permane-
cem inalteradas. Castilho- SP, 14 de junho de 2017. Aparecida 
de Fátima Gavidli Nascimento - Prefeita. 

Processo lidtaturio 73/17 - Pregão 48/17. Objeto: Registro 
de preços para contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de 
portada e cuidadores de crianças, visando à operacionalização 
da Casa Abrigo do Municipio de Castilho. Edital de Rerratifica-
ção. 1 - Fica acrescido no edital o item 7.1.5, com a seguinte 
redação: "7.1.5 Capacitação técnico-operacional, mediante a 
comprovação de aptidão para desempenho de atividade per-
tinente e compatível cem o objeto da licitação, a ser feita por 
atestado, em nome da empresa, fornecido por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, independentemente de quantitati-
vos'. 2 -As demais disposições permanecem inalteradas, inclu-
sive os prazos. Castilho - SP, 14 de junho de 2017. Aparecida de 
Fátima Gaviolli Nascimento- Prefeita. 

Termo de Homologação Processo Licitatório 40/17. Pregão 
27/17. Objeto: Registro de preços para aquisição de material de 
consumo odontológico, de forma parcelada, visando atender 
às necessidades do Centro Odontológico Municipal. Conside-
rando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da sessão 
pública de julgamento, lavrada pelo Sn Pregoeiro, designada 
pela Portaria n°. 068, de 17/01/2017; e a regularidade do pro-
cedimento, hei por bem, com base na Lei Federal n". 10520, de 
17 de julho de 2002, Homologar, os itens do objeto licitado, às 
empresas abaixo delineadas e determinar que sejam tomadas 
as providências ulteriores. C Lemos - Distribuidora Hospitalar 
Ltda - ME. Rua Imil Esse, 81 - Jardim Cambuy. Presidente 
Prudente-SR CNP) (MF):16.752.682/0001-29.1tene 01, 12, 47, 
138, 214, 233 e 234. Valor: RS 4.394,40 (Quatro mil, trezentos e 
noventa e quatro reais e quarenta centavos). Gustavo Nicolino 
- EPP. Rua Nove de Julho, 1.252 - Centro. Olímpia - SR CNPJ: 
26.551.165/0001-45. Itens: 02, 04 ao 11, 14 00 16, 19 ao 22, 25 
ao 46, 48 ao 78, 80 ao 93, 96 ao 100, 102 ao 112, 115 ao 117. 
124 ao 137,139 ao 147,149 ao 153,155,157 ao 162.164, 166 
ao 193,195,196,199 ao 213,215 ao 222,224 ao 230,232, 236 
ao 241,244, 245, 247, 250 e 251. Valor RS 83.377,44 (Oitenta e 
Crés mil trezentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro cen-
tavos). Dental Paulo Kanda Materiais Odontológicos Ltda- EPP. 
Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 1.005-Vila Mendonça. 
Araçatuba - SR CNP) (Mn. 01.926.749/0001-27. bens: 03, 13, 
23, 24, 79, 94, 95, 101, 113, 114. 119 ao 123, 148, 156, 163, 
194, 197, 123, 231, 235, 242, 243, 246, 248 e 249. Valor: RS 
18,326,40 (Dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta 
centavos). Castilho - SP, 12 de junho de 2017. Aparecida de 
Fátima Gavioli Nascimento - Prefeita. 

Termo de Homologação. Processo Lidtatório 52/17. Pregão 
35/17. Objeto: Registro de preços para a aquisição de materiais 
de construção e ferramentas, destinados a vários setores da 
Secretaria de Obras Considerando a adjudicação constante da 
ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento, lavrada pelo 
Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria n.. 068, de 17/01/2017; 
e a regularidade do procedimento, hei por bem, com base na 
Lei Federal n° 10520, de 17 de julho de 2002, Homologar, os 
itens do objeto licitado, à empresa abaixo delineada e deter-
minar que sejam tomadas as providências ulteriores. Concresp 
Mineração e Comércio Ltda - EPP. Estrada Margem Esquerda 
do Rio Paraná, S/N° - Bairro Cafeeira. Castilho - SR CNP) (MF): 
46.026.191/0004-04. Item 07 -valor unitário: RS 37,50, valor 
total: RE 5.625,00; Item 08- valor unitário: RS 36,00, valor total: 
RS 5.400,00; Item 14 - valor unitário: Rã 45,50, valor total: RS 
4.550,00; e Item 15 - valor unitário: RS 45,50, valor total: R$ 
2.275,00. Castilho - SP, 09 de junho de 2017, Aparecida de 
Fátima Gavioli Nascimento - Prefeita. 

CATIGUÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 32/2017 - CHAMADA PÚBLI-
CA N° 01/2017 

Decisão da Comissão Permanente de Licitação, em 14 de 
junho de 2017. 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Catiguá - SP, nomeada através da Portaria n° 029/2017, 
TORNA PUBLICO o resultado da sessão realizada no dia 14 de 
junho de 2017, no horário das 9h0Om às 9h30m, para abertura e 
conferênda do envelope de habilitação da instituição financeira 
do mencionado processo, cujo objeto é credenciamento, para 
prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos 
e demais receitas municipais, através de DAM, em padrão 
FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de 
contas por meio magnético dos valores arrecadados, na seguinte 
conformidade: I) Decidiu-se pela HABILITAÇÃO da Instituição 
financeira: BANCO BRADESCO S. A., inscrito no CNPJ sob n° 
60.746.94710001-12, com sede na Cidade de Deus, S/N - Vila 
Vara, Osasco, Estado de São Paulo, sendo esta a instituição  

credenciada. Atos finais registrou-se as devidas informações e 
abriu-se os prazos para eventuais recursos, nos termas do art. 
109 da Lei Federal n° 8.666/93. Encaminhando-se para autori-
dade competente para devida aprovação; Comissão Permanente 
de licitações da Prefeitura Municipal de Catiguá, 14 de junho 
de 2017; CÉLIO REIS RAMIRES - Presidente da Comissão de 
Licitação Dè ciência e Publique-se. 

CHARQUEADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA  

AVISO DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municipio de Charqueada, com sede à Praça 

Antonio D'alprat, 01, Centro, torna público que encontra-se 
aberta, licitação na modalidade pregão, na forma presencial, N° 
19/2017, que visa a aquisição de veiculo para o Centro de Saúde 
II - Centro. O edital completo se encontra no site: wwwcharque-
ada.sp.gov.br  na aba licitações, O cronograma das atividades é: 

Inicio: dia 29/06/1017 a partir das 09:00h. 
Local: Paço Municipal à Praça Antonio D'alprat, 01 -Centro 

- Charqueada-SR. 
Informações podem ser obtidas através do emaillicitacao@ 

charqueada.spgov.br  ou pelo telefone (19) 3186-9007. Char-
queada, 14 de junho de 2017. Carlos Roberto Biegas - Prefeito 
Municipal. 

AVISO DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municipio de Charqueada, com sede à Praça 

Antonio DalpraL 01, Centro, torna público que encontra-se 
aberta, licitação na modalidade pregão, na forma presencial, 
N 20/2017, que visa a aquisição de lancetas, seringas e firas 
para teste de glicemia, com o fornecimento em comodato de 
500 aparelhos de aferição de glicemia. O edital completo se 
encontra no site: wwwcharqueada.sogovIr na aba licitações. 
O cronograma das atividades É 

Inicio: dia 29/07/2017 a partir das 14.00h. 
Local: Paço Municipal à Praça Antonio D'alprat, 01 - Centro 

- Charqueada-SP. 
Informações podem ser obtidas através do email: licitacao@  

charqueadesogov.br ou pelo telefone (19) 3186-9007. Char-
queada, 14 de junho de 2017. Carlos Roberto Binas - Prefeita 
Municipal. 

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUE- 
ADA 

O Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada, com 
sede à Rua Oswaldo Cruz, 70, Bairro São Benedito, toma público 
que encontra-se aberta, licitação na modalidade pregão, na 
forma presencial, Art 02/2017, que visa a contratação de empre-
sa visando a aquisição de equipamentos para o Hospital. O edi-
tal completo se encontra no site da PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE CHARQUEADA: www.charqueadesp.gov.be  na aba licitações. 
Informações podem ser obtidas através do email: admhmbcC 
hotmail.com  ou pelo telefone (19) 3486-1333. 

Cronograma de atividades: 
Data: 05/07/2017 a partir das 14:00h 
Local: Prefeitura do Municiai° de Charqueada 
Endereço: Praça Antonio D'alprat,0 01 - Centro 
Charqueada, 14 de junho de 2017. 
Ely Aparecida lbanez - Presidente 
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUE- 

ADA 
O Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada, com 

sede à Rua Oswaldo Cruz, 70, Bairro São Benedito, toma público 
que encontra-se aberta, licitação na modalidade pregão, na 
forma presencial, N° 03/2017, que visa a contratação de empre-
sa visando a aquisição de equipamentos hospitalares. O edital 
completo se encontra no cite da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
CHARQUEADA: wwwcharqueadasp.gov.br, na aba licitações. 
Informações podem ser obtidas através do email: admhmbee 
hotmailcom ou pelo telefone (19) 3486-1333. 

Cronograma de atividades: 
Data: 07/07/2017 a partir das 14:00h 
Local Prefeitura do Municipio de Charqueada 
Endereço: Praça Antonio D'alprat,0 01 - Centro 
Charqueada, 14 de junho de 2017. 
Ely Aparecida lbanez - Presidente 
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICE 

ADA 

sa v 
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CLEMENTINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA 

RESULTADO CREDENCIAMENTO - RESOLUÇÃO 01/2016 
DMS 

A Comissão deAvaliação, em consonância com o art. 33° da 
Lei 13.204/2014, toma público o resultado do credenciamento 
de Organizações da Sociedade Civil - Entidades privadas, que 
solicitaram o Credenciamento para execução de Serviços de 
Saúde, conforme Resolução n° 01/2016 do DMS Entidade Cre-
denciada: Fundação Pio XII. Clementina, 12/06/2017, Comissão 
de Avaliação. 

COLINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO; PREGÃO PRESENCIAL Ar 
013/2017; PROCESSOS N°2446 e 2782/2017;A Comissão de Jul-
gamento para o Pregão Presencial N°013/2017, designada pela 
Portaria n° 006, datada de 03 de janeiro de 2017, expedida pelo 
Senhor Prefeito Municipal DIAB TAHA. Faz Saber, a quartos pos-
sam interessar, que o objeto do Pregão Presencial Ar 013/2017, 
fica, nesta data, de acordo com a Lei Federal n.  8666/93 em 
sua redação atual. ADJUDICADO, à favor de: SUPERMERCADO 
SUPER BARRETOS LTDA, C.N,R1 n° 11.209.903/0001-01;Pelo 
preço global de RS 96.856,16 (noventa e seis mil, oitocentos e 
cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), para pagamento 
conforme edital. Prefeitura Municipal de Colina (SP), 12 de 
lenho de 2017. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO; PREGÃO PRESENCIAL N' 
013/2017; PROCESSOS N.  2446 e 2782/2017; DIAB TAHA, 
Prefeito Municipal de Colina, Estado de São Paulo, no usa de 
suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto no 
artigo 43, VI da Lei Federal e° 8666, de 21/06/1993, em sua 
redação atual, toma público para conhecimento de interessa-
dos, que acolhendo decisão da Comissão de Julgamento para 
Pregão Presencial N° 013/2017, objeto: Fornecimento parcelado 
de géneros alimenticios, até 31/12/2017, para atendimento 
aos Programas Sociais Federais, desenvolvidos pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, a saber PAC I - Criança/ 
Adolescente - Piso de Alta Complexidade 1; PAIF - Proteção  

e Atendimento Integral à Familia, PBV - SCFV - Piso Básico 
Variável - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo; 
PFMC - PAEFI - Piso fixo de Média Complexidade - Proteção e 
Atendimentos Especializados às Famílias e Indivíduos. Prefeitura 
Municipal de Colina(SP), 12 de Junho de 2017. DIAB TAHA -
Prefeito Municipal. 

Contrato n° 084/2017; Contratante: Prefeitura Municipal 
de Colina/SP; Contratado: SUPERMERCADO SUPER BARRETOS 
LTDA; Objeto: Fornecimento parcelado de géneros alimentidos, 
até 31/12/2017, para atendimento aos Programas Sociais 
Federais, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Social, a saber. PAC I - Criança/Adolescente - Piso de 
Alta Complexidade I; PAIF - Proteção e Atendimento Integral 
a Familia, PBV - SCFV - Piso Básico Variável - Serviço de 
Convivência e Fortaledmento de Vinculo; PFMC - PAEFI - Piso 
Fixo de Média Complexidade- Proteção e Atendimentos Espe-
cializados às Famílias e Indivíduos; Valor Ri 96.856,16; Vigência: 
31/12/2017; data da assinatura: 12/06/2017; Base Legal Pregão 
Presencial N° 013/2017. 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO; PREGÃO PRESENCIAL N° 
016/2017; PROCESSO N° 2747/2017;A Comissão de Julgamento 
para o Pregão Presencial N° 016/2017, designada pela Portaria 
n° 006, datada de 03 de janeiro de 2017, expedida pelo Senhor 
Prefeito Municipal, DIAB TAHA, Faz Saber, a quantos possam 
interessar, que o objeto do Pregão Presencial N° 016/2017, fica, 
nesta data, de acordo coma Lei Federal n° 8666/93 em sua reda-
ção atual, ADJUDICADO, à favor de: SUPERMERCADO SUPER 
BARRETOS LTDA, 	n° 11.209.903/0001-01;Pelo preço glo- 
bal de RS 89.698.78 (oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e 
oito reais e setenta e oito centavos), para pagamento conforme 
edital. Prefeitura Municipal de Colina (SP), 12 de /unho de 2017. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO; PREGÃO PRESENCIAL N° 
016/2017; PROCESSO N°2747/2017; DIAS TAHA, Prefeito Muni-
cipal de Colina. Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, e em conformidade com o disposto no artigo 43,51 da 
Lei Federal n° 8666, de 21/06/1993, em sua redação atual torna 
público para conhecimento de interessados, que acolhendo 
decisão da Comissão de Julgamento para Pregão Presencial N° 
016/2017, objeto: Fornecimento parcelado de géneros alimentí-
cios, até 31/12/2017, para atendimento aos Programas Sociais 
Estaduais, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Social, à saber Programa Proteção Social Básica: PAIF -
Serviço de Proteção e Atendimento Integral á Familia; Programa 
Proteção Social Especial de Média Complexidade: Medidas 
Sócio - Educativas - MSE - PAEFI - Proteção e Atendimento 
Especializados à Familias e Indivíduos - Proteção Social Especial. 
Prefeitura Municipal de Colina(SP), 12 de Junho de 2017. DIAS 
TAHA - Prefeito Municipal. 

Contrato n°  085/2017; Contratante: Prefeitura Municipal 
de Colina/SP; Contratado: SUPERMERCADO SUPER BARRETOS 
LIDA; Objeto: Fomecimento parcelado de gêneros alimentícios, 
até 31/12/2017, para atendimento aos Programas Sociais 
Estaduais, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Social, á saber. Programa Proteção Social Básica: PAIF 
- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Familia; Progra-
ma Proteção Social Especial de Média Complexidade: Medidas 
Sócio - Educativas - MSE - PAEFI - Proteção e Atendimento 
Especializados à Famílias e Indivíduos - Proteção Social Especial; 
Valor RS 89.698,78; Vigência: 31/12/2017; data da assinatura: 
12/06/2017; Base Legal: Pregão Presencial N° 016/2017. 

AVISO DE LJCITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO 
PROCESSO N° 1859/2017; PREGÃO PRESENCIAL N° 

017/2017; OBJETO:- 
Fornecimento parcelado de gêneros alimenticios para o pre-

paro da Merenda Escolar, pelo período de 12 meses, na Central 
Municipal de Alimentação 'Eng' Kátia Tomelli". 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, o° 466 - Centro. 
ou pelo tele/fax (17) 334 	ré 3341-9444, nos dias úteis. 
DATA DE EN 	*. "rnIn 	- ás 14:00 horas. 
PflAõ 	GA DAS AMOSTRAS:Até às 11 	do dia 

• 017. Prefeitura Municipal de Colina (SP), 12 de Jun 
2017. Israel da Silva Nunes - Presidente CPL/Pregoeiro 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Município de Conchal toma público aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 41/17, Pro-
cesso 2498/17 - Objeto: Registro de preços para a aquisição de 
materiais de limpeza - Encerramento dia 03/07/17 às 09:30 e 
abertura às 10:00 horas - O edital completo poderá ser adqui-
rido no site wwwconchalsp.gov.br  e ou pelo e-mail: licitacao@  
conchalsp.gov.br- Maiores informações poderão ser obtidas na 
Rua Francisco EAlves 364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 
08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 3866-8600. 

Conchal, 14 de junho de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municipio de Conchal toma público aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 42/17, Pro-
cessos 4106/17 e 4107/17 - Objeto: Contratação de em 
para locação de veicules com quilometragem e horas 

	
radas 

manutenção total (inclusive troca de 61 
	

nficantes), 
co 	 mente licenciados 

e providos de todos os acessórios exigidos pelo CTB e demais 
normas pertinentes, para atender o município - Encerramento 
dia 04/07/17 às 09:30 e abertura às 10:00 horas - O edital 
completo poderá ser adquirido no site www.conchalsp,gov.br e 
ou pelo e-mail: licitacao@conchalsogov.br  - Maiores informa-
ções poderão ser obtidas na Rua Francisco E Aves 364, Centro, 
Conchal SR nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através 
do telefone (19) 3866-8600. 

Conchal, 14 de junho de 2017. 
Dr.Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 

CORDEIRÕPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS  

AVISO DE LEILÃO 
LEILÃO 01/2017 
Objeto: Alienação de Materiais Inserviveis, Veiados, Cami-

nhões, Rolo Compactador, Tratores, Sucatas e Equipamentos 
Diversos. 

Data de Sessão Pública do Leiloo 06/0712017 às 10:00 
horas. 

Local: Auditório do Leiloeiro, sito a Ao Fagundes Filho, 191 
- São Paulo SR 

A Prefeitura do Município de Cordeirópolis, Estado de São 
Paulo, toma público que, no dia, horário e local acima indica-
do, realizar-se-à a sessão pública de licitação na modalidade 
Leilão. O edital completo poderá ser obtido gratuitamente, no 
site: WWW.leilaoonline.net. Quaisquer informações e esda-
recimentos relativos ao presente Leilão poderão ser obtidos 
com o Leiloeiro, Sr. Ugo Rossi Filho - JUCESP-394, fone (11) 
559477855/55859586. Os materiais estarão disponíveis para 
visitação pelos interessados, no período de 03 e 05/07/2017, nos 
horários de 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas, exceto 
sábados, domingos e feriados, nos locais estocados, determina-
dos no Anexo I e no site do Leiloeiro 

Cordeiropolis, 14 de junho de 2017. João Manoel de França 
e Silva, Diretor de Suprimentos. 
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Data 	• 30/06/2017 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - CEP: 01017-906 - São Paulo/SP 
PABX: (11) 3292-3266 - Internet: http://www.tce.sp.gov.br  

 

DESPACHO 

PROCESSO: 00010937.989.17-6 

REPRESENTANTE: ■ CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO BUSINESS LTDA 
(CNPJ 03.563.498/0001-99) 
• ADVOGADO: MARIO LUIZ RIBEIRO MARTINS JUNIOR (OAB/SP 

271.144) 

REPRESENTADO(A): ■ PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL (CNPJ 45.331.188/0001-99) 

ASSUNTO: Representação que visa ao exame prévio do edital do pregão 
presencial n°  41/2017, do tipo menor preço por lote, que tem por 
objeto o "registro de preços para a aquisição de produtos de 
limpeza para diversos departamentos do município de conchal, para 
suprir/atender a necessidade do município. As especificações 
mínimas detalhadas do objeto deste edital constam no Termo de 
Referência, Anexo VII". 

EXERCÍCIO: 2017 

Visto. 

CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTACAO E 
EXPORTACAO BUSINESS LTDA, representou contra o edital do 

•—• Pregão Presencial n° 041/2017, promovido pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONCHAL, objetivando o registro de preços para 
a aquisição de produtos de limpeza para diversos 
departamentos do Município. 

A empresa autora apresenta reclamação 
a respeito da exigência de Laudo Autenticado pelo IPT para 
alguns dos produtos, defendendo que mera cópia autenticada 
seria bastante para a garantia pretendida. 

Diz que, a necessidade de 
apresentação de insumos de fabricação juntamente com as 
amostras, além de onerosa, é restritiva, afrontando o 
artigo 3°, §1°, I da lei 8.666/93, e 

o artigo 3°, II da lei 10520/02. 

https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/listagens/DownloaciArquivo?vis&arquivo=137... 30/06/2017 
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De outra parte trás censura à 

necessidade de Registro na ANVISA e de Licença da 
Vigilância Sanitária do estabelecimento, sem excetuar as  
empresas Varejistas. 

Considera abusiva a determinação 
porque já resolvido pela jurisprudência do Tribunal de 
Contas que a Lei n° 6370/76 não prescreve a necessidade de 
referida autorização/licença quando a empresa tem por 
finalidade o comércio de varejo. 

Com tais argumentos pede a 
paralisação do certame e a posterior procedência do pedido 
de sua alteração. 

É o que havia a relatar. 

DECIDO. 

O certame licitatório está aprazado 
para o próximo dia 03/07 e as reclamações apresentadas 
detêm potencial restritivo, de sorte que recebo a 
Representação como EXAME PRÉVIO DE EDITAL, determinando a 
imediata paralisação do procedimento. 

Fixo o prazo de 48 horas para que a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL apresente as justificativas 
que considerar convenientes à elucidação da matéria. 

Publique-se. 

Ao Cartório para que providencie: 

1 - notificação à Prefeitura, via 
sistema, transmitindo, por fac-símile e/ou e-mail, o 
presente Despacho para que adote as providências 
necessárias e, observado aquele prazo, apresente as 
justificativas que tiver. Informe-se ainda que, nos termos 
da Resolução n. 01/2011, a íntegra desta decisão e da 
inicial poderá ser obtida no Sistema de Processo Eletrônico 
(e-TCESP), 	na 	página 	www.tce.sp.clov.br, 	mediante 
cadastramento, que é obrigatório. 

2 - a autuação como exame prévio e, 

https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcespnistagens/DownloadArquivo?vis&arquivo=137... 30/06/2017 
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submeta 	estas 	medidas, 	na 	primeira 
oportunidade, para referendo do E. Plenário, nos termos do 
artigo 221, parágrafo único do Regimento Interno. Findo o 
prazo para apresentação da defesa, encaminhe-se o processo 
para manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica, 
Ministério Público de Contas e Secretaria- Diretoria Geral, 
nos termos do contido no artigo 223 do Regimento Interno. 

Cumpra-se. 

GC-ARC, 30 de junho de 
2017. 

ANTONIO 	ROQUE 
CITADINI 

Conselheiro 

FRSJ 

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO ROQUE CITADINI. Sistema e-TCESP. Para obter 
informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.hr  - 

link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: TLM9-A6CK-4R3W-5DUK 

https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/listagens/DownloadArquivo?vis&arquivo=137... 30/06/2017 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Conchal, 30 de junho de 2017. 

OF/COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
SUSPENSÃO 

Prezada empresa, 

Com relação ao Processo Licitatório na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N° 41/ 17, Processos Administrativos n° 2498/ 17, cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA 
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE CONCHAL, temos a informa que: 

"Torna publico aos interessados e as empresas que 
retiraram o edital do Pregão Presencial 41/ 17 - Processo 
2498/ 17, cujo objeto é o registro de preços para a 
aquisição de produtos de limpeza que o mesmo está 
SUSPENSO devido a representação contra o edital 
ofertado pela empresa Center Vale Comercial Importação 
e Exportação Business Ltda". 

Certo de su A inteira atenção e compreensão, 
antecipadamente agradeço. 

ADEMIR ANTO O 	EDO 
P goeiro 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 — Telefone (19) 3866-8600 — Fax (19) 3866-8614 — CEP 13835-000 — Conchal SP 
CNPJ 45.331.188/0001-99 — 	licitacao@conchal.sp.gov.br  — Home Page: http://www.conchal.sp.gov.br  
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MEDICOS LIDA RI 25.100,00; MM SA CrERCIO E REPRE-
SENTAÇÕES LTDA EPP RS 7.850,00; RO I DANTAS DA SILVA 
CARDOSO DO PRADO - EPP RS .6510; SERVICES AND 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - •P RS 70.146,00- Data da 
homologação: 30106/2017 

Pregão Presencial n° 27/2 17. Objeto: Aquisição de mate-
riais permanentes para a Sec -tarja Mun. de Saúde- Proposta 
n° 28010004. Empresas adju. cedas: BIOSANTEC COMERCIOS 
DE ARTIGOS HOSPITALARES L sA E RS 5.006,00; INDREL IND 
REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE TDA RS 13.800,00; JC BAR-
BIERI E CIA LTDA EPP 55 7.400,•• -  LUIZ ANDRE LEITE NETO 
SUPRIMENTOS ME RI 14.208,00; 	LI DANTAS DA SILVA 
CARDOSO DO PRADO - EPP RS 9.701,:SULLATO LESTE 
COMERCIO DE VEICULOS LTDA RS 34.500,00 	homolo- 
gação: 30/06/2017. 

Pregão Presencial ri° 28/2017. Objeto: Fornecimento par-
celado de riras para glicemia para atender a Secretaria Mun 
de Saúde, pelo periodo de 12 meses. Empresa adjudicada: 
EMPORIO MEDICO COM PROD CIRÚRGICO HOSP LTDA. Valor 
Um. RS 0,57. Valor Global RS 68.400,00. Pregão Presencial 
n° 29/2017. Objeto: Fornecimento parcelado de seringas para 
insulinas atendera Secretaria Mun de Saúde, pelo periodo de 12 
meses. Empresa adjudicada: DAKFILM COMERCIAL LTDA. Valor 
Um. RS 0,30. Valor Global RS 24.000,00. Data da homologação: 
30/06/2017. 

Extrato de Contrato: Contrato n° 10/2017. Objeto: Reforma 
do Campo de Futebol no Distrito da Fazenda Velha. Contratada: 
WR de Lima Construções ME. Valor Global: RI 147.621,42. 
Vigência: 06 meses. Assinatura: 30/06/2017. 

C HAR ti EA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA  

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
De ordem do Prefeito Municipal, faço público, para conhe- 

cimento de interessados, que a Prefeitura do Municipio de 
Charqueada celebrou o termo de aditamento, nos moldes do 
que abaixo se resume: 

OBJETO: Prestação de serviços de exames laboratodais. 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial 092013. 
CONTRATO:35 /2013. 
ADITAMENTO:11/2017. 
PROCESSO: 3118/2013. 
DATA: 13 de junho de 2017. 
CONTRATADA: LABSAUDE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE 

ANALISES CLINICAS LTDA. 
PRAZO: 13 de junho de 2018. 
VALOR GLOBAL RS 240.000,00. 
Charqueada/SP, 30 de junho de 2017. 
CARLOS ROBERTO BIEGAS - Prefeito em Exercício 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
De ordem do Prefeito Municipal faço público, para conhe- 

cimento de interessados, que a Prefeitura do Municipio de 
Charqueada celebrou o termo de aditamento, nos moldes do 
que abaixo se resume: 

OBJETO: Locação de imóvel para o programa mais médicos. 
LICITAÇÃO: Dispensa. 
CONTRATO: 56 /2014. 
ADITAMENTO: 122017. 
PROCESSO: 1244/2014. 
DATA:23 de junho de 2017. 
CONTRATADA: PAULO SERGIO COSTOLA 
PRAZO:23 de junho de 2018. 
VALOR GLOBAL: RS 13.331,64. 
Charqueada/SP, 30 de junho de 2017 
CARLOS ROBERTO BIEGAS - Prefeito em Exercício 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
De ordem do Prefeito Municipal, faço publico, para conhe- 

cimento de interessados, que a Prefeitura do Municipio de 
Charqueada celebrou o termo de aditamento, nos moldes do 
que abaixo se resume: 

OBJETO: Locação de imóvel para o programa mais médicos. 
LICITAÇÃO: Dispensa. 
CONTRATO: 53 /2015. 
ADITAMENTO: 13/2017. 
PROCESSO: 946/2015. 
DATA:24 de junho de 2017. 
CONTRATADA: BRAZ ANTONIO PANSERINI. 
PRAZO: 24 de junho de 2018. 
VALOR GLOBAL RS 11.576,76. 
Charqueada/SP, 30 de junho de 2017. 
CARLOS ROBERTO BIEGAS - Prefeito em Exercido 
EXTRATO DE REEQUILIBRIO DE PREÇOS 
De ordem do Prefeito Municipal, faço público, para conhe- 

cimento de interessados, que a Prefeitura do Município de Char- 
queada celebrou o termo de reequilibrio de preços, nos moldes 
do que abaixo se resume: 

OBJETO: Fornecimento parcelado de pães para a Merenda 
escolar durante o exercido de 2017. 

LICITAÇÃO: Pregão Presencial 06/2017. 
CONTRATO: 10/2017. 
ADITAMENTO DE REEQUILIBRIO DE PREÇO: 01/2017. 
PROCESSO: 97/2017. 
DATA: 06 de junho de 2017. 
CONTRATADA: PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA 

LTDA ME 
PRAZO: 31 de dezembro de 2017. 
VALOR GLOBAL RS 10.959,95. 
Charqueada/SP, 30 de junho de 2017. 
CARLOS ROBERTO BIEGAS - Prefeito em Exercício 
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUE- 

ADA 
HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial 01/2017 
Processo Administrativo: 01/2017 
Objeto: aquisição de equipamentos hospitalares 
Homologo a adjudicação proferida na licitação em refe- 

rencia, dando como vencedora a empresa LEISTUNG EQUIPA- 
MENTOS LTDA, referente ao item 01; PHOENIX INDUSTRIA E 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, referente ao 
item 02; SALK MEDICAL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA SAUDE LTDA EPP, referente ao item 03; ICM 178 INDUS- 
TRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA LAVANDERIA LTDA EPP, 
referente aos itens 04, 06 e 07: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS 
LTDA, referente ao item 05; KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE 
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, referente aos itens 10 e 12; 
e PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, referente ao item 
11. Charqueada, 30 de junho de 2017. Ely Aparecida banca - 
Presidente. 

EXTRATO DE CONTRATO 
De ordem do Prefeito Munidpal, faço público, para conhe- 

cimento de interessados, que a Prefeitura do Município de 
Charqueada celebrou o contrato, nos moldes do que abaixo 
se resume: 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de tapa 
buraco e recapeamento asfáltico de ruas do municipio de 
Charqueada, com fomecimento de 300 toneladas de massa 
asfáltica aplicada. 

LICITAÇÃO: Carta Convite n° 03/2017. 
CONTRATO: 51/2017. 
PROCESSO: 675/2017. 
DATA:23 de junho de 2017. 
CONTRATADA: PROJECON - PROJETOS E CONSTRUÇÃO 

CIVIL PIRACICABA LTDA. 
PRAZO:31 de dezembro de 2017. 
VALOR GLOBAL: RS 139.500,00. 
Charqueada/SP, 30 de junho de 2017. 
CARLOS ROBERTO BIEGAS-Prefeito em Exercicio 

CONCHAL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL  

SUSPENSÃO DE EDITAL 
A Prefeitura do Municipio de Conchal toma publico aos 

interessados e as empresas que retiraram o edital do Pregão 
Presencial 41/17 - Processo 2498/17, cujo objeto é o registro de 
preços para a aquisição de produtos de limpeza que o mesmo 
está SUSPENSO devido a representação contra o edital ofertado 
pela empresa Center Vale Comercial Importação e Exportação 
Business Ltda. 

Conchal, 30 de junho de 2017. 
Dr.Ademir Antonio deAzevedo -Pregoeiro 

L••••---R.R.E.Q32215SANCIAL 
A Prefeitura 	Inuirldplo de 	a toma público aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 44/17, Proces-
so 4311/17 - Objeto: Registro de preços para a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de atividades 
veterinária de castrações de caninos e felinos através de unida-
de móvel - Encerramento dia 14/07/17 às 09:30 e abertura às 
10:00 horas - O edital completo poderá ser adquirido no site 
www.conchalsp.gov.br  e ou pelo e-mail: liciacaoeconchal. 
sp.goxbr - Maiores informações poderão ser obtidas na Rua 
Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SR nos dias úteis das 
08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (191 3866.8600. 

Conchal, 30 de junho de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Prefeitura do Município de Conchal toma público aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 47/17, Pro-
cesso 4358/17 - Objeto: Registro de preços para a aquisição de 
rações, materiais, insumos e medicamentos para uso veterinário 
- Encerramento dia 20/07/17 às 09:30 e abertura às 10:00 
horas - O edital completo poderá ser adquirido no site www. 
conchaisp.gov.br  e ou pelo e-mail: licitacaoCconchal.sp.gov.hr  
- Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Francisco E 
Alves 364, Centro, Conchal SR nos dias úteis das 08:00 às 16:00 
horas ou através do telefone (191 3866-8600. 

Conchal, 30 de junho de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo- Pregoeiro 

CONCHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS  

Extrato 7° T.Aditivo - Tomada de Preços N°08/2015. 
Ass:12/05/17 - Vig.:15108/17, Objeto: Prorrogação de prazo do 
Contrato N°93/15 referente a construção de ponte em concreto 
armado sobre o Ribeirão Salgado - Trecho 1, localizado no 
Distrito de Juquiratiba, em Conchas/SP - SR Contratada: Belter 
Construções LTDA EPP, CNPI n°05.442.641/0001-10. 

- Extrato 8° Termo Aditivo - Tomada de Preços N°0812015. 
Ass.21/06/17, Objeto: Execução de serviços extras com acrésci-
mo de valor à serem realizados na obra de construção de ponte 
em concreto armado sobre o Ribeirão Salgado - Trecho 1, loca-
lizado no Distrito de Juquiratiba, em Conchas/SP. Contratada: 
Belter Construções LTDA EPP - CNPJ n°05.442.641/0001-10, 
valor do aditamento R$5.930,57. 

- Extrato do 3°TermoAditivo - Tomada de Preços N°15/2015. 
Ass:13/03/17, Objeto: Execução de serviços extras com acrésci-
mo de valor à serem realizados na obra de reforma e ampliação 
da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizada na AV. Elias 
Tomazela, Vila Seminário, em Conchas/SP. Contratada: Constru-
tora Holanda LTDA ME - CNPJ n°21.379.145/0001-15, valor do 
aditamento 2$4.928,88. 

- Extrato do 7°Termo Aditivo -Tomada de Preços N°01/2014. 
Ass.:14/03/17, Objeto: Execução de serviços extras com acrésci-
mo de valor à serem realizados na construção de praça na Rua 
das Rosas, Jardim Bela Vista, em Conchas/SP. Contratada: Cons-
trutora Luck de Conchas LTDA ME - CNPJ n°11.904.393/0001-
84. valor do aditamento 1155.310,84. 

- Extrato 1° T Aditivo - Tomada de Preços N°02/2016. 
Ass:14/03/17 - Vig.:14/03/18, Objeto: Prorrogação de prazo 
do Contrato N°52/16 referente a continuidade de execução da 
obra de construção de cemitério ecológico, na Rua Albino Pavan, 
Bairro Estância Cristal, Conchas/SP. Contratada: TSX Engenharia 
e Construção Eireli EPP, CNPJ n°21.933.595/0001-08. 

- Extrato 6° T Aditivo - Tomada de Preços N°02/2013. 
Ass:04/04/17, Objeto: Execução de serviços extras com acrés-
cimo de valor à serem realizados na continuidade da obra de 
construção de Centro Odontologico, localizada na Rua Goiás n° 
202, Centro, Conchas/SP. Contratada: Kita Construtora LTDA -
CNPJ n°61.600.094/0001-24, valor do aditamento 2$6.897,08. 

- Extrato 7° T Aditivo - Tomada de Preços N°02/2013. 
Ass.:10/05/17 -519,12/11/17, Objeto: Prorrogação de prazo do 
Contrato N°62/13 referente a continuidade da obra de constru-
ção do Centro Odontologico, na Rua Goiás, 202, Conchas/5P. 
Contratada: Kita Construtora LTDA, CNPI n°61.600.094/0001-24. 
Odidei Reis - Prefeito Municipal. 

Extrato 8° T.Aditivo, Convite n°04/16. Ass:24/02/17 - 
Vig.:24/02/2018, Objeto: Prorrogação de prazo do Contrato 
n°46/16, ref. a continuidade do fomecimento de cestas básicas, 
destinadas ao atendimento as familias de baixa renda no 
municipio de Conchas/SP. Contratada: Supermercado Pivetta 
LTDA EPP. CNPJ n°49.004.559/0001-89. Valor global do aditivo: 
2$51.508,80. 

- Extrato 1° T. Aditivo, Convite n°02/17. Ass.24/03/17. Ref. 
ao Contrato n° 13/17. Objeto: Acréscimo no valor inicial do 
Contrato p/ aquisição de toners e cilindros para impressoras 
dos departamentos municipais. Contratada: Paulo Henrique de 
Souza Pimentel ME - CNPI n°07.696.853/0001-59, valor aditado 
RS 1.391,00. 

- Extrato 2° I Aditivo, Convite n°14/16. Ass.:28/06/17 
- trig.:27/06/18. Objeto: Prorrogação de prazo do Contrato 
n'129/16, para continuidade da obra de reforma do prédio publi-
co do Conselho Tutelar, localizado na Rua Goiás, n°345, Centro, 
Conchas/SP. Contratada: Andrade & Mariano Construtora LTDA 
ME -CNPJ n°17.739.271/0001-66. 

- Extrato 1° T. Aditivo, Convite n°09/16. Ass:06/04/17 
- Vig.:06/04/18. Objeto: Prorrogação de prazo do Contrato 
1'70116, para continuidade da prestação de serviços locação, 
implantação, treinamento, manutenção e atualização de sof-
tware para gestão escolar para a rede municipal de educação. 
Contratada: Silva & Rocha Sistemas de Informática ME - CNPI 
n°16.642.122/0001-11. 

- Extrato 1° L Aditivo, Convite n°11/16. Ass.:11/05/17 
- Vig.:12/08/17. Objeto: Prorrogação de prazo do Contrato 
n°101/16, para continuidade da prestação de serviços de manu-
tenção, conservação e limpeza pública, incluindo os serviços de 
capina e roçada manual com fomecimento de mão de obra, 
insumo, ferramentas e equipamentos. Contratada: Roberto 
Alves Jardinagem ME - CNPJ n°22.895.033/0001-80. 

- Extrato r I Aditivo, Convite n°05/15. A5s.:19/05/17 
- W5,21/05/18. Objeto: Prorrogação de prazo do Contrato 
n°35/15, para continuidade na prestação de serviços de emissão 
de laudos de eletrocardiograma para os pacientes do Hospital 
Municipal de Conchas, com disponibilização de equipamentos e 
profissionais Contratada: Connect Heart Telemedicina Digital 5/5 
LTDA EPP - CNPJ n°13.222.957/0001-24. 

- Extrato 2° Termo Aditivo, Convite n°02/16. - Ass..09/02/17 
- Vig.:12/02/2018, Objeto: Prorrogação de prazo do contrato 
n°37/16, ref. a continuidade nos serviços de telecomunicações 
para conexão a rede intemet banda larga, por fibra óptica, nos 
próprios municipais, hospedagem do site e servidor de email. 
Contratada FD Informática Ltda EPP - CNPI n°04.383.784/0001-
35. valor global RS74.720,40. 

- Extrato 2° Termo Aditivo, Convite n°02/17. Ass:24/04/17. 
Objeto: acréscimo no valor inicial do Contrato p/a aquisição de  

toners e cili 	para impressoras dos departamentos munici- 
pais ref. ao  contr 	n° 13/17. Contratada: Paulo Henrique de 
Souza Pimentel ME CNPJ n°07.696.853/0001.59, valor aditado 
2$1.050,00. Odiriei Ris - Prefeito Municipal. 

Extrato 1° X A itivo - Pregão Presencial N°13/2016. 
Ass.:22/06/17 - Vig. 3/06/18, Objeto: Prorrogação de prazo 
do Contrato N°12 16 referente a continuidade prestação 
de serviços de ex 	s de ultrassonografia, aos Usuários do 
Sistema Único d Saúde- SUS, do Municipio de Conchas/5P, 
e reajuste door inicial do contrato do valor de RS74,00 
para R$85,0 por exame Valor global de RS88.800,00 para 
2$102.0 , . Contratada: C&M Diagnósticos Médicos LTDA - 
CN8.1in 14.603.098/0001-86. Odirlei Reis - Prefeito Municipal. 

- Extrato 3° i Aditivo - Pregão Presencial N°04/2014. 
Ass.:24/02/17 - Vig.:28/02/18, Objeto: Prorrogação de prazo do 
Contrato N°39/14 referente a prestação serviços de transporte 
de alunos da zona rural do município para as escolas da sede, 
Conchas/SP, e reajuste do valor em 5.4355%, conforme indice 
INPC/FIPE, de R$4,99 para R15,26/km rodado. Valor global passa 
para RS475.530,30. Contratada:Viação Calvipe LTDA EPP CNPJ 
r5/54.248.547/0001-30. 

- Extrato 1° T. Aditivo - Pregão Presencial N°23/2016. 
Ass:01/03/17 ref. ao  Contrato 0213/16. Objeto: Reajuste de 
preço do cartão alimentação distribuido ao servidor munidpal 
em 5,4454% (IPC/FIPE), de RS130,00 para o valor R$137,08, e 
o valor a ser repassado à empresa para RS125,29. Valor global 
passa p/ R$967.337,02. Contratada: Face Card Administradora 
de Cartões LTDA ME - CNPJ n°21.935.659/0001-00. 

- Extrato 1° T. Aditivo - Pregão Presencial N°06/16 Ass.: 
07/04/17 - Vig.: Objeto: Prorrogação de prazo Ref. a Ata de 
Registro de Preços n°01/16 para continuidade no fornecimento 
de massa asfáltica Tipo CBUC Faixa "D" considerando saldo 
remanescente no valor de RS71.998,20. Contratada: Sanson 
Pavimento e Obras Ltda - CNPI n°04.474.537/0001.44. 

- Extrato 2° 1 Aditivo - Pregão Presencial N°06/16 Asu: 
07/04/17 - Vig.:08/04/18 Objeto: Prorrogação de prazo Rel. 
a Ata de Registro de Preços n°02/16 para continuidade no 
fomecimento de emulsão asfáltica RR-2C considerando saldo 
remanescente no valor de RS122.360,00. Contratada: Compa-
nhia Brasileira de Asfalto da Amazônia Imo E Exp. Ltda CNPJ: 
n°05.099.585/0006.77. 

- Extrato 2° T. Aditivo - Pregão Presencial N°08/2015. 
Ass:17/04/17 - Vig.:17/04/18. Objeto: Prorrogação de prazo ref. 
ao  Contrato n°66/15 para continuidade no preparo das refeições, 
com fornecimento parcelado, para funcionários, pacientes e 
acompanhantes do Hospital Municipal de Conchas/SP, e reajuste 
de preço em 3.4283% de acordo com o Índice IPC/FIPE, no 
valor de R$178.000,00 para RS184.100,00. Contratada: Marta 
Cristina de Faria Restaurante ME CNPJ n°14.413.255/0001-90. 

- Extrato 1° L Aditivo - Pregão Presencial N°12/2016. 
Ass.:16/05/17 - Vig.:16/09/17. Objeto: Prorrogação de prazo ref. 
ao  Contrato n°104/16 para aquisição de massa asfáltica urinada 
a quente para aplicação a frio, e acréscimo de 25% no valor ini-
cial do contrato de RS52.470,00 para RS65.587,50. Contratada: 
Usina araquã LTDA EPP - CNPJ n°61.083.499/0001-32. Odirlei 
Reis - Prefeito Municipal. 

- Extrato 10° Termo Aditivo, Pregão Presencial 14/12. 
Ass.:02/02/17, Objetivando o equilibrio econômico-financeiro 
nos preços dos combustiveis. Contratada Auto Posto Seminário 
Ltda. - CNPJ n°58.270.224/0001-01, passando para os valores 
de R$2,65/diesel 5500, RS2,778/diesel 510 e 11$3,38/gasolina. 
Odirlei Reis - Prefeito Municipal. 

Aviso de Licitação Pregão Presencial n°16/2017. 
Acha-se aberto junto a Prefeitura, Licitação modalidade 

Pregão Presencial n°16/2017, objetivando a contratação de 
empresa, para realização do 40° Festa do Peão de Boiadeiro de 
Conchas, a ser realizado entre os dias 28/09/2017 e 01/10/2017, 
com fomecimento de todo material necessário, equipamentos, 
ferramentas e mão de obra. O texto integral do edital se encon-
tra disponível para vistas ou para download no site oficial da 
Prefeitura www.conchas.sp.gov.br  ou solicitar pelo e-mail pmdi-
citacao@concharsp.gov.br. Os documentos de credenciamento 
e os envelopes n°01-proposta comercial e n°02-documentos 
de habilitação deverão ser entregues no Setor de Licitações da 
Prefeitura, localizado na Rua Minas Gerais, n°707 - Centro - Con-
chas- SR às 09h0Omin do dia 14 de Julho de 2017. Para retirar 
o edital na Prefeitura será cobrado taxa RS20,00. Informações: 
(141 3845-8011/8014. Odirlei Reis - Prefeito Municipal. 

Aviso de Licitação Pregão Presencial n°17/2017. 
Acha-se aberto junto a Prefeitura, Licitação modalidade 

Pregão Presencial n°17/2017, objetivando o registro de preços 
para Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de pintura de guias e avenidas com tinta látex e 
tinta asfáltica para demarcação daria, para manutenção e 
conservação das ruas e avenidas de cidade. O texto integral 
do edital se encontra disponível para vistas ou para download 
no site oficial da Prefeitura www.conchassp.goviir ou solicitar 
pelo e-mail pmclicitacao@conchassogov.br. Os documentos 
de credenciamento e os envelopes n°01-proposta comercial e 
n°02-documentos de habilitação deverão ser entregues no Setor 
de Licitações da Prefeitura, localizado na Rua Minas Gerais, 
n°707 . Centro - Conchas - SR às 09h00min do dia 19 de Julho 
de 2017. Para retirar o edital na Prefeitura será cobrada taxa 
de RS 20,00. Informações: (14) 3845.8011/8014. Odirlei Re -
Prefeito Municipal. 

COR DEIRÕPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS  

AVISO DE LICITAÇÃO 
ERRATA DE DATA 
Pregão Presencial n° 38/2017. 
Objeto: Contratação de empresa para Licenciamento de 

programas de computador integrado multiusuario para área 
tributária 

Data da Sessão Pública do Pregão: 18/07/2017, às 09:00 
horas. 

Local: Departamento de Suprimentos da Prefeitura Munici. 
pai de Cordeirópolis. situada à Praça Francisco Orlando Stocco, 
n°35, Centro, Cordeirópolis/SP. 

A Prefeitura do Municipio de Cordeiropolis, Estado de São 
Paulo, toma público que no dia, horário e local acima indicado, 
realizar-se-á a sessão pública de licitação na modalidade Pregão 
Presencial. O edital completo poderá ser retirado no sitio da 
PMC (www.cordeiropolis.sp,gov.br). Não serão enviados editais 
pelo correio ou por e-mail. 

Cordeiropolis. 30 de junho de 2017. João Manoel de França 
e Silva, Diretor de Suprimentos 

AVISO DE LICITAÇÃO 
ERRATA DE DATA 
Pregão Presencial n°36/2017. 
Objeto: Pregão para Registro de Preços para contratação de 

empresa para prestação de Serviços de instalação e manutenção 
de sinalização horizontal vertical e semaforica para apoio ao 
sistema viário urbano do Município. 

Data da Sessão Pública do Pregão: 19/07/2017, às 13:30 
horas. 

Local: Departamento de Suprimentos de Prefeitura Munici-
pal de Cordeirópolis, situada à Praça Francisco Orlando Stocco, 
e 35, Centro, Cordeirópolis/SP. 

A Prefeitura do Municipio de Cordeirópolis, Estado de São 
Paulo, torna público que no dia, horário e local acima indicado, 
realizar-se-á a sessão pública de licitação na modalidade Pregão 
Presencial. O edital completo poderá ser retirado no sitio da 1 
PMC (www.cordeiropolissp.gov.bri. Não serão enviados editais • 
pelo correio ou por email 

Cordeirópolis, 30 de junho de 2017. João Manoel de França 
e Silva, Diretor de Suprimentos 

COSMOPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS  

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 
HABIUTAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA 002/2017 AQUISIÇÃO 
DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TER-
MOS DA LEI FEDERAL N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE 
N° 026/13 (ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CD/FNDE NI° 4, DE 
2 DE ABRIL DE 2015). 

A Prefeitura Municipal de Cosnápolis comunica que os 
Grupos Formais: Associação dos Produtores de Alimentos Sau-
dáveis Orgulho do Campo, Cooperativa Regional Agropecuária 
Serrana, Cooperativa de Produção Agroindustrial Familiar de 
Artur Nogueira - Cooprafan, Cooperativa de Agricultores Fami-
liares de Itararé- COAFAI, Associação dos Produto. Rurais de 
Femandtpolis e Cooperativa de Produção e Comercialização 
Assentamentos de Sumaré foram considerados HABIUTADOS na 
referida Chamada Pública. 

EXTRATOS DE CONTRATO 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmopolis; CON-

TRATADA: GPD Tecnologia da Informação Eireli EPP - Contrato 
LT n° 021/2015; ASSINATURA: 08/06/2017 no valor de RS RI 
222.418,50; OBJETO: Prestação de serviços destinados à moder-
nização das Secretarias de Educação e Administração, através 
de ferramentas informatizadas já desenvolvidas, em operação, 
acesso e utilização totalmente em ambiente internei, visando a 
automatização dos processos e a melhoria do planejamento dos 
serviços públicos municipais, conforme todas as funções, especi-
&ações suporte técnico e manutenção; MODALIDADE: Pregão 
Presencial n° 0082015 (2° prorrogação contratual). 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmdpolis; CON-
TRATADA: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Contrato LT n° 
0622016; ASSINATURA: 28/06/2017 no valor de RS RS 1.379,00; 
OBJETO: Contratação de seguradora para velculos de Secretaria 
de Educação.; MODALIDADE: Pregão Presencial if 021/2016 (1° 
alteração contratual). 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmopolis; CON-
TRATADA: Gente Seguradora SIA - Contrato LT n° 056/2016; 
ASSINATURA:23106/2017 no valor de RS RS 9.416,64; OBJETO: 
Contrafação de seguradora para veículos de Secretaria de 
Educação.; MODAUDADE: Pregão Presencial rd 021/2016 (1° 
alteração contraria°. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Cosmopolis comunica que o 

Pregão Presencial n° 030/2017 foi homologado e adjudicado às 
empresas Giometti & Giometti Ltda-ME nos itens 15, 25 e 29; 
Dental Globo Materiais Odontológicos Ltda. nos itens 01 e 10; 
Cirúrgica União Ltda. no item 02; In-Dental Produtos Odontoló-
gicos Médicos e Hospitalares Ltda. nos itens 03, 04, 05,07, 11, 
12, 13, 14,19,22,23, 27 e 30; Bio Lógica Distribuidora Eireli nos 
itens 06, 09,17, 18, 21, 24, 28 e 31; E.C. dos Santos Comercial 
Eirelli EPP nos itens 08, 16 e 20 para Aquisição de materiais 
odontológicos para Secretaria de Saúde Comunitária. 

Cosmópolis, 30 de junho de 2017 - Eng° José Pivatto -
Prefeito Municipal 

COTIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA  

CNN:09.602.302/0001-04 ORGANIZAÇÃO PAULISTA RS 
3.860,00 CNPJ: 09.028.602/0001-21 ESCOLA BRASILEIRA DO 
ADM. PUBLICA RS 2.700,00 CNPJ: 13.037.587/0001-55 AUTO 
POSTO SPW RS 32.972,73 CNPJ: 10.582.587/0001-48 GERSON 
SOARES DE OLIVEIRA RS 430,00 

JUSTIFICATIVA: Os pagamentos autorizados,não obedecem 
a ordem cronologica ditado pelo artigo 5° da Lei 8.666/93, por 
se tratar de serviço materiais e meios de indispensaveis a dar 
continuidade normal as obrigações da administração. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura do Municipio de Cotia torna público p/ conhe-

cimento dos interessados que na sala de Licitações do Depto de 
Compras e Licitações, sito à Ao Prof ° Joaquim Barreto, 1000 - 
Atalaia - Cotia/SP, que será realizada em ato público a licitação 
descrita abaixo: 

1) PA 3.656/2017. PP 26/2017 às 09:30 hs do dia 
12/072017. Objeto: Registro de Preços para futuras Aquisições 
de Mobiliários de Escritório, pelo periodo de 12 (doze) meses. 

a) Rogério Cardoso Franco - Prefeito 
Maiores informações e cópias dos editais estarão dispo-

níveis para eventual aquisição pelos interessados no Dento de 
Compras e Licitações, no horário das 09:30 às 13:00 e das 14:00 
às 15:30hs sito à Av. Professor Joaquim Barreto, 1.000 - Bairro 
do Atalaia - Cotia - SR Telefone (11) 4616 - 4846. Solicitar os 
editais pelo e-mail femandocompraspmc@yahoo.com.br. 

I) Processo 7.550/17 -Carta Convite 014/17 - Contrafação 
de empresa especializada para aquisição de ventiladores de 
parede. Homologo e Adjudico o objeto desde certame, pelo 
critério de menor preço a favor da empresa: N.V COMERCIO E 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA - ME - Luciano César da Silva - Secretário Municipal de 
Administração e Logística 

2) Processo 2.820/17 -Carta Convite 018/17 - Contrafação 
de empresa especializada para aquisição de capas (telas)Prole.  
toras para caixa d'agua. A Comissão Permanente de Licitações 
decide habilitar as empresas: Camila Regina da Silva ME, Israel 
de Oliveira Silva Me N.V Comércio e Serviços de Manutenção 
em Máquina e Equipamentos Leda Me e Mendes& Marques 
Distribuidora de Materiais Educacionais Ltda -Me e declara 
vencedora pelo menor preço a empresa: Camila Regina da Silva 
ME. Presidente CPI. 

CRUZALIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA  

COMUNICADO: RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
Modalidade: Pregão Presencial n°. 029/2017. Objeto: Regis-

tro de preços para a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de recapagem de pneus, destinados a 
manutenção da frota municipal de Cruzália - SR Tipo de licita-
ção: menor preço por item. Retificação da data do edital, data 
de realização alterada para o dia 13/07/2017 - às 09:30 horas, 
onde lé -se:A execução do serviço deverá ser conforme Portaria 
do INMETRO n°444, de novembro de 2010; leia- se:A execução 
do serviço deverá ser conforme Portaria do INMETRO n° 554, de 
outubro de 2015 Edital disponível: www.cruzalia.sp.gov.br  ou 
retirar no setor de licitações. Mais informações na Prefeitura 
Municipal de Cruzália, na Avenida Luiz Zandonadi, n° 120 ou 
através do telefone (181 3376.1112 / 3376-1295. José Roberto 
Cirino - Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo n° 1.150/2017 - Pregão Presencial n° 027/2017. 

Objeto: Registro de preços destinado à aquisição de material de 
construção para os departamentos do município de Cruzália - SE 
Vencedoras: JABES ALVARES SIMAO - EPP, inscrita no CPNJ sob 
o is° 38.851.424/0001-32, SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA -
EPP, inscrita no CPNI sob o n°07.299.879/0001-63 e JUCIER DA 
SILVA COSTA - ME, inscrita no CPNJ sob o n° 08.051.787/0001-
22. Data da Assinatura: 29/062017. José Roberto Cirino - Pre-
feito Municipal. 

COMUNICADO: LICITAÇÃO ABERTA 
Modalidade: lnexigibilidade n° 06/2017, Chamada Publica 

n°. 03/2017. Objeto: Aquisição de Géneros Alimenticios pro-
venientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Inprensarplicial 
pé.1 dtpaN....ex 	ta 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL.  
ESTADO DE SÃO PAULO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Departamento de Licitação e Contratos 

Assunto: Revogação de Processo Licitatório 

Considerando o processo licitatório na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL sob n° 41/2017, proveniente do Processo 
Administrativo n° 2017/04/002498 que tem como objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS 
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. 

Considerando o Despacho do Tribunal de Constas do 
Estado de São Paulo determinando a paralisação do processo acima 
mencionado, o qual se daria na data de hoje 03/07/2017. 

Considerando que a mencionada paralisação se dá em 
virtude da impugnação ao edital ofertada pela empresa CENTER VALLE 
COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BUSINESS LTDA., 

Considerando que as reclamações descritas pela 
empresa se encontram descritos no respectivo Despacho. 

Diante do exposto, bem como no intuito de cumprir 
com a legislação vigente, bem como realizar as correções necessárias para 
alcançar o objetivo desta licitação DECIDO por REVOGAR o presente processo 
licitatório por ser este interesse da Administração Pública. 
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art.14 da Lei if 11.947 de 16/07/2009, Lei 8.666/93 e na Reso- CASA BRANCA 
lução/CD/FNDE n.°26 de 17/06/2013 do Ministério da Educação. 

Os grupos formais e informais deverão apresentar o Projeto 
de Venda no dia 03 de agosto de 2017, ás 09h00min, na Sessão 
de Protocolos, da Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia 
(SP), sito à Avenida Independência, n°374, Rocio, Cananéia (SP). 

O credenciamento será no dia 03 de agosto de 2017 até as 
09h00min na sala do Departamento de Compras e Licitações, 
da Prefeitura Municipal da Estancia de Cananéia (SP), sito à 
Avenida Independência, n°374, Rocio, Cananéia (SP). 

A data da sessão será no dia 03 de agosto de 2017 as 
09h15min na sala de licitações, da Prefeitura Municipal da 
Estância de Cananéia (SP), sito à Avenida Independência, n°374, 
Rodo, Cananéia (SP). 

O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados 
de r a 6° feira, das 08:00 horas às 1200 horas e das 13h:30min 
às 17h:30min, na Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia 
sito á Av. Independência, n°374 - Rocio- Cananéia (SP) ou pela 
site www.cananeia.sp.gov.br. 

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço 
acima ou pelo telefone (13) 3851-5100. 

Cananéia, 03 de julho de 2017. 
GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA-Prefeito Municipal 

CARI./ARI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI 

EXTRATO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICIPIO DE 
CAPIVARI: 

Contrato n" 0272.017. 
Modalidade: Tomada de Preços n.° 002/2017. 
Contratada: DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA 

FORESTO LTDA. 
Objeto:serviços de engenharia, especificamente para reca-

peamento e pavimentação asfáltica, em diversos trernos do 
município, através do Convénio OGU n.° 1026.115-08/2015 -
Ministério das Cidades. 

Valor do Contrato: RS 215.676,92. 
Vigência. 12 meses apos emissão da Ordem de Serviço. 
Data de Assinatura:28/06/2017. 

CARAGUATATU BA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA  

TERMO ADITIVO 
PP N° 59/2014 - Termo aditivo N°03 ao contrato N. 

98/2014 
Objeto a contratação de empresa especializada em medici-

na ocupacional, em mais 72 meses, passando a vigência de 20 
de junho de 2017 a 19 de junho de 2018, bem como reajuste 
de 1,57% conforme IGP-M (FGV) referente ao mês de junho de 
2017, passando o valor mensal de R5 35.914,50 (trinta e cinco 
mil e novecentos e quatorze reais e cinquenta centavos) para 
R5 36.478,36 (Trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito 
reais e trinta e seis centavos), perfazendo o valor global de RS 
437.740.29 -Assinatura: 19.062017. 

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 48/2017 - EDITAL N° 85/2017 -

PROCESSO N°9003/2017 
Fica retificado a publicação feita no dia 30.062017 quanto 

a data de reabertura Ande se N: " A reabertura da sessão 
pública fica designada para o dia 10.07.2017 ás 11:00". Leia-
-se: "A reabertura da sessão pública fica designada para o dia 
12.07.2017 ás 11:00" 

PREGÃO PRESENCIAL N. 105/2017 -EDITAL N°170/2017 -
PROCESSO N°15811/2017 

lonas Fontes dos Santos, Secretário Municipal de Desenvol-
vimento Social e Cidade da Estância Balnearia de Caraguata-
tuba, faz saber aos interessados que encontra-se aberto nesta 
Prefeitura o Pregão Presencial n° 105/2017. OBJETO: Registro 
de Preços de cestas básicas, para atendimento aos usuários em 
situação de vulnerabilidade soda) atendidas nos CRAS e CREAS, 
pertencente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
e Cidadania, pelo periodo de 12 meses. -Abertura: 14.07.17 às 
14h0Omin - Av. Siqueira Campos, 44, Centro. O Edital completo 
encontra-se no site da Prefeitura: www.caraguatatuba.sp.gov. 
brilicitacoes. 

TERMO ADITIVO 
CP N° 15/2015 - Termo aditivo N°06 ao contrato N° 

O comunicado encontra-se disponivel no site no site www. 
ca ra g uat at ub a.sp.govb o 

José Pereira de Aquiles Junior - Prefeito Municipal 
EXTRATO DE CONTRATO 
CP N° 75/2015 - PROCESSO 71° 38.596-9/2015 - CONTRA-

TO 71° 118/2017 - Objeto: Complementação de Construção de 
EMEF - Conjunto Habitacional - bairro Getuba - Contratada: 
CONSTRUCOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - Valor 
global: RS 2.044.614,58 - Prazo: 07 meses - Assinatura: 
30.06.2017. 

José Pereira de Agridas Junior - Prefeito Municipal 
COMUNICADO 
Comunicamos a todos os interessados em participar dos 

Pregões de o° 107117, 108/17 e 109/17 que estão suspensos 
por tempo indeterminado de acordo com o Tribunal de Contas 
do Estado Maiores informações no site da Prefeitura, www. 
caraguatatuba.sp.gov.br. 

José Pereira de Aguilar Junior - Prefeito Municipal 

C ARAPICtiii3A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICLÉBA 

Comunicado 
Tomada de Preços o° 012017 
Proc.Adm.n.  16259/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 53/2017 - PROCESSO N° 93 
/2017-Objeto, Contratação de empresa para os serviços de 
Impressão de Apostilas do EMAI (Ensino da Matemática nos 
Anos Iniciais) para os alunos da Rede Municipal de Ensino 
da Educação Fundamental (1° ao 5° ano). A pregoeira decide 
classificar as propostas das empresas : GRAFICA E EDITORA 
COLO LTDA - ME, RPX GESTA° EMPRESARIAL UREIA - EPP, 
VILLANE CUSTODIO VILELA DE SOUZA - ME e CAMILA R 5 B 
RECCO GRAFICA - ME e adjudicar as propostas das empresas: 
RPX GESTA) EMPRESARIAL EIRELI - EPP e CAMILA R SB RECCO 
GRAFICA- ME .Casa Branca, 03.07.2017-ANDRESSA D. R. GRE-
GÓRIO -PREGOEIRA 

HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 55/2017 -
PROCESSO N° 90/2017-Objeto: Contrafação de empresa para 
fornecimento de equipamentos para as Unidades de Saúde 
em atendimento a Emendas Parlamentar, n° da proposta 
45735479000114001 com o Fundo Nacional de Saúde O 
Sr. Prefeito Municipal homologa as propostas das empresas: 
VICTOR HUGO TORQUATO - ME, TECMOVEIS - MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP, FRANCIELE DE FATIMA TOZZI 
BARBOSA 07574757607, P & 5 LICITACOES LTDA EPP, PRIME 
NEGOCIOS LTDA - ME e CLAUDINEI DIAS VESTUAMO - ME .Casa 
Branca, 03.07.2017-MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA - PREFEITO 
MUNICIPAL 

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2017 - Processo N.  81/2017. 
Objeto: Obras de reabilitação de "trechos críticos' das estra-
das rurais; mediante mão-de-obra especializada, composta de 
pessoal treinado, com supervisão direta de profissional(ais) 
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia 
e Arquitetura -CREA, e fornecimento de materiais° equipamen-
tos sob inteira responsabilidade da CONTRATADA. O Prefeito 
Municipal homologa a proposta da Empresa: Construtora Jafeh 
Eireli-EPP.Casa Branca, 03.07.2017-Marco César de Paiva Aga-
-Prefeito Municipal 

CASTILHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 

PREFEITURA MUNICIPAL D CATIGUÁ 

lhes são conferidas por lei, baseado na ocumentaçao contida 
nos autos e consoante julgamento da Co 'ssão de Licitações, 
resolve HOMOLOGAR a TOMADA DE PRE s5 71° 01/2017 - 
PROCESSO DE LICITAÇÃO 71° 33/2017 - Objeto..natação de 
empresa especializada em Recape e Drenagem de • 	Públicas, 
em atendimento ao Contrato de Repasse OGU n° 830 	P016, 
por intermédio do Ministério das Cidades, representado 
Caixa Econômica Federal, compreendendo o fornecimento de 
todo o material de construção empregado, equipamentos, mão 
de obra, canteiro de obras, serviços complementares e demais 
que envolvem a execução do objeto, conforme especificações e 
condições definidas no memorial descritivo, planilha orçamentá-
ria, cronograma-fisico, estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
no Municipio de Catiguá, e ADJUDICAR o objeto à empresa 
vencedora, IREIS CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA. - ME., 
inscrita no CNP) sob n°07.624.096/0001-08„ pelo valor total de 
RS 252.929,84. Prefeitura Municipal de Catiguá - 57, 30 de junho 
de 2017. Vera Lucia deAzevedoVallejo - Prefeita Municipal. 

CEROU)LHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  

Extrato de Contrato 
Pregão Presendal 04/2016-Contratção de empresa espe-

cializada para cessão de direito de uso de sistemas integrados 
de gestão pública 

Termo Aditiva ao Contrato 03-47/2016-SE de 21/06/2017 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cerquilho 
Contratada: 4R Sistemas &Assessoria Ltda 
Valor: RS 13.000,00 
Vigência:12 meses 
ATO DE RATIFICAÇÃO 
DISPENSA DE UCITAÇÃO 06/2017 - Processo 265/2017 - 

Conserto de veiculo Renault - placa FED3381.0 Prefeito Munici-
pal Aldomir José Sanson, no uso de suas atribuições legais, Mrma 
público o ato de ratificação nesta data em favor da empresa 
Auto Mecânica Campos & Campos Ltda Me. 

Contrato n° 502017 - SF de 03/07/2017 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cerquilho 
Contratada:Auto Mecânica Campos & Campos Ltda Me 
Vala: RS 22.732,64 
Vigência: 02 meses 

CHAMO LANGE 

Fazenda Velha neste municiai° de Cesário Longe. Empresa 
adjudicada: CONSTRUTORA ADM LTDA EPP. Valor global de 
Ri 409.632,55 (quatrocentos e nove mil, seiscentos e trinta e 
dois reais e cinquenta e cinco centavos) data da homologação: 
30/06/2017. 

Contratada: Construtora ADM Ltda EPP. Valor Global 115 
409.632,55. Assinatura: 03/072017. Vigência: seis meses. 

COLINA   

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 

EDITAL RESUMIDO; CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°001/2017; 
PROCESSO N° 1823/2017; OBJETO:- 	Contratação, pelo perí- 
odo de 01 (um) ano, de serviços de exploração de aproxima-
damente 1.000 (mil) pés de seringueiras, em área localizada 
nas dependéndas da Escola Técnica Agropecuária Municipal 
"São Francisco de Assis", situada à Vicinal René Vaz de Amei-
da, KM-4, Zona Rural, neste municipio. REGIME:- Execução 
Indireta. TIPO:- Maior Oferta. DATA DE ENCERRAMENTO:- 04/ 
AGOSTO/2017 - às 10:00 horas DO EDITAL:-0 Edital completo 
poderá ser consultado ou obtido na Secretaria Municipal de 
Materiais e Suprimentos, à Rua Antonio Paulo de Miranda, n° 
466 - Centro, ou pelo tele/fax (171 3341-9448 e 3341-9444, nos 
dias fiteis. Prefeitura Municipal de Colina (SP), 03 de Julho de 
2017. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CAMARA MUNICIPAL DE COLINA  

CONTRATO N°062017 
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, inciso II, 

da Lei n° 8666831 
OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE COLINA, pessoa 

juridica de direito público, regularmente inscrita no CNN/ME 
sob n° 01.697.757-0001-49, estabelecida à Rua Salvador Cam-
pagnon, n° 36, Centro, Colina/SP. 

CONTRATADA: GOVERNANÇA BRASIL 5/A TECNOLOGIA E 
GESTÃO EM SERVIÇOS. CNP)/MF n° 00.165.960/0001-01, com 
sede na Rua João Pessoa, n° 1183, Blumenau/SC. 

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 656.008.88 (seis mil e oito 
reais e oitenta e oiro centavos. 

PRAZO:60 (sessenta) dias. 
DATA DE ASSINATURA: 01 de junho de 2017 
Publicação em atendimento ao disposto no art. 16, da Lei 

n° 8.666/93. 
CONTRATO NI° 07/2017 
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, inciso II, 

da Lei n° 8666/93) 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE SUPOR-

TE TÉCNICO EM COMPUTADORES 
CONTRATANTE. CAMARA MUNICIPAL DE COLINA, CNPJ/MF 

n° 01.697.757-0001-49, estabelecida à Rua Salvador Campag-
non, n° 36, Centro, Colina/SP. 

CONTRATADA: CORPORE BARRETOS INFORMÁTICA LTDA. 
ME, CNPJ/MF n° 08.446.918/0001-70, com endereço na Avenida 
13, n° 026, Sala 1, Bairro São Salvador, Barretos/SP. 

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 052.826,00 (dois mil oitocen-
tos e vinte seis reais). 

PRAZO: 07 (sete) meses 
Data de assinatura:01 de junho de 2017 
Publicação em atendimento ao disposto no art. 16, da Lei 

ri° 8.666/93. 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO O Senhor Presidente da 

Cãmara Municipal de Colina, à vista do parecer conclusivo 
exarado pela Comissão de licitação, nos autos do processo lici-
tatório abaixo relacionado, toma pública a homologação do cer-
tame e a adjudicação de seu respectivo objeto conforme segue: 
Convite n° 02/2017. Processo licitatório n° 02/2017. Objeta: 
Licença de Uso de Safo/ares. Adjudicatária: GOVERNANÇA 
BRASIL S/A TECANO 	 EM SERVIÇOS (CNPUMF - 

165.960001-01). Colina/SP, 21 de j 	2017. Henrique 
Oliveira Campase. Presidente. 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

poderão ter vistas aos mesmos. 
Conchal, 03 de julho de 2017. 
Luiz Vandedei Magnusson - Prefeito Municipal. 

CONCHAS 

MARA MUNICIPAL DE CONCHAS 

PREGA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
Em observância às disposições constantes no inciso VII do 

art. 38 da Lei de Licitações e Contratos, HOMOLOGO o procedi-
mento licitatorio em epígrafe, que trata acerca da contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de imolai, 
nação, gerenciamento, administração, fiscalização, supervisão. 
emissão e fornecimento de cartão-alimentação através de 
cartões magnéticos ou tecnologia equivalente aos servidores da 
Câmara Municipal de Conchas e ADJUDICO o objeto á empresa 

CORDEIROPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÕPOLIS 

AVISO 
TOMADA DE PREÇOS 
O Municiai° de Cordeirópolis toma público aos interessados 

a TOMADA DE PREÇOS n° 01/2017, cujo objeto consiste na 
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO CON-
JUNTO HABITACIONAL SANTA LUZIA, dentre outros, com for-
necimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra 
necessários, após abertura das propostas comerciais obteve, os 
seguintes valores: 

Goaipá Construções Eireli - 05 195.645,93 
Lama Terraplanagem e Com Ltda EPP- RS 199.966,66 
Romarelo Terraplanagem Const. Ude - 229.974,78 
Pelo fato da empresa Lama Terraplanagem e Com Ltda EPP 

ser empresa de pequeno porte e estar dentro da margem de 
10% da melhor proposta, abre-se o prazo de 2 dias úteis para 
exercido do direito de preferência, conforme subitem 14.3.2.1 
do edital. 

Cordeirópolis, 03 de julho de 2017. 
João Manoel de França e Silva-Diretor do Departamento 

de Licitações 
AVISO DE LICITAÇÃO 
ERRATA DE DATA  

Pregão Presencial n°37/2017. 
Objeto: Pregão Presencial para Aquisição de Material de 

Escritório. 
Data da Sessão Pública do Pregão: 20/07/2017, às 09:00 

horas. 
Local: Departamento de Suprimentos da Prefeitura Munici-

pal de Cordeirópolis, situada à Praça Francisco Orlando Rocco, 
n° 35, Centro, Cordeirópolis/SR 

A Prefeitura do Municipio de Cordeirópolis. Estado de São 
Paulo, toma público que, no dia, horário e local acima indicado, 
realizar-se-á a sessão pública de licitação na modalidade Pregão 
Presencial. O edital completo poderá ser retirado no endereço 
supradtado, no horário das 12:00 às 17:00 horas, ou através do 
sitio da PMC (www.cordeiropolis.sp.gov.brt. Não serão enviados 
editais pelo correio ou por e-mail. 

Cordeirópolis, 03 de julho de 2017.10ão Manoel de França 
e Silva, Diretor de Suprimentos. 

COTIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

CONVOCAÇÃO 
Notificar MANOEL ANDRADE COSTA, RG W.24.854.191-2, 

matricula 057717, ocupante do emprego público de Geren-
te Setorial, Rescisão de Contrato de Trabalho, a partir de 
22/06/2017.Cotia, 03 de julho de 2017.EULANIO HIGINO DE 
SOUZA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

CNP1:03.614.908/0001-83 CHAVEIRO CESAR COM.SER-
VIÇOS RI 1.732,00 CNP): 51.049.401/0001-77 INDUSTRIA 
DE URNAS BIGNOTTO RS 955,00 CNPJ: 64.797.988/0001-44 
ELETRO DOUGLAS VIEIRA RS 940,00 

JUSTIFICATIVA: Os pagamentos autorizadoxnão obedecem 
a ordem cronologica ditado pelo artigo 5° da Lei 8.666/93, por 
se tratar de serviço ,materiais e meios de indispensaveis a dar 
continuidade normal as obrigações da administração 

CRUZEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) n° 
071/2017. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.° 2.878/2017 
OBJETO: Registro de preços visando á contratação de 

laboratório especializado na realização de exames necessários 
no atendimento aos pacientes do SUS de acordo com especifi-
cações constantes no Anexo Ido edital. 

Abertura: 18/07/2017 - Sessão Pública: 18/072017 -
09:00h. 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site www. 
auzeiro.sogov.br, a partir da data de inicio abaixo indicada. 

Cruzeiro, 03 de julho de 2017. 
Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) n° 

072/2017. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.° 2.465 e 3.867/2017 
OBJETO: Registro de preços visando a aquisição de veiculo 

tipo pick-up e motocicleta para Secretaria Municipal de Saúde 
e Divisão Municipal de Trânsito, de acordo com especificações 
constantes no Anexo Ido edital. 

Abertura: 19/072017 - Sessão Pública: 19/072017 -
09:005. 

O Edital estará á disposição para retirada pelo site www. 
cruzeiro.sp.gov.bc a partir da data de inicio abaixo indicada. 

Cruzeiro 03 de julho de 2017. 
Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 
CHAMADA PUBUCA 003/17 
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro, através das Secreta. 

rias Municipais da Administração e Educação, nos termos da 
legislação vigente. CONVOCAM os Grupos Formais, Informais 
ou Fornecedores Individuais da Agricultura Familiar e Empreen-
edor Familiar Rural para participarem da CHAMADA PÚBLICA 

17, que irá tratar do Processo de Licitação para Aquisição 
de g eros alimentícios a fim de atender ao Programa Racional 
de Ali 	ração Escolar -PNAE. O Edital e seus anexos poderão 
ser adq ' idos sem custo no sitio da Prefeitura Municipal de 
Cruzeiro: 	vruzeiro.sp.gov.br, na Diretoria do Departamento 
de Licitaç• s e Contratos, no horário compreendido entre 9 as 12 
horas e 13 s 16 horas, de segunda à sexta-feira. Maiores infor-
mações pe s telefones (012) 3141-1100, a ser realizado em: 

Data: .1  de agosto de 2017 
Hora °:09:00 horas 
L 	Sala de Licitações no Paço Municipal - Rua Capi- 

tão N 	118 - Cruzeiro/SP. 
03 de julho de 2017. 
Paula Ferreira Silva 

Presidente da Comissão Mun. Permanente de Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2017 
PROCESSO 71° 2.268/17 
COMUNICADO 
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, COMU- 

NICA aos interessados, que fica SUSPENSA "rine die" a sessão 
pública do Pregão Presencial n° 056/2017, com abertura inicial- 
mente prevista para o dia 04/07/2017, às 09:00 horas, devido a 
impugnação impetrada. 

Em, 03 de julho de 2017. 
Ana Paula Ferreira Silva 
Pregoeira 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO n° 002/2017 PARA 

QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NO MUNICIPIO 

Municipal da Saúde, nos termos da legislação vigente COMUNI-
CA as Organizações Sociais de Saúde no ambito deste Municipio, 
observados os termos da Lei Municipal n°4.190, de 24 de junho 
de 2.013, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 53/2017, 
e todas as alterações subsequentes, a prorrogação até o dia 
24/07/2017 para que as interessadas apresentem o requerimen-
to visando a qualificação das mesmas junto a este Municipio de 
Cruzeiro. As interessadas poderão retirar o Edital e seus anexos, 
sem custo, no sitio da Prefeitura Municipal de Cruzeiro - www. 
cruzeirasp.gov.br, ou no Departamento de Licitações, no horário 
compreendido entre 9 às 12 e das 13 às 16 horas. Maiores 
informações pelo telefone (Oxx12) 3141-1100. 

Em, 03 de julho de 2017. 
João Mário Martins da Silva 
Presidente da Comissão para Qualificação de Organização 

Social em Saúde 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71° 067/2017 -

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cruzeiro - CONTRATA-
DA: PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP. - MODALIDADE: 
Pregão Presencial N° 0492017 - VALIDADE: 01 ano - Data de 
Assinatura:23/06/2017 - os preços dos lotes são: 

Lote I -11$ 1.652.400,00 
Lote II - RS 638.640,00 
Lote III - RS 56.000,00 
Lote V - RS 95.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
TERMO DE REVOGAÇÃO 
Fica revogado o processo licitatorio, modalidade Pregão 

Presencial n° 34/2016, por razões de interesse público decorren-
tes de fatos supervenientes, nos termos do art.49 da Lei Federal 
n° 8666/93 e alterações. 

Cruzeiro, 25 de maio de 2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

Dedsão da Comissão Permanente de Julgamento de lici-
tações no Processo licitatório 55/17. Tomada de Preços 03/17. 
o qual tem por objeto a Locação de um imóvel urbano, para 
abrigar o Departamento de Engenharia e Projetos. Decidiu pela 
Inabilitação da proponente Julia Augusta Oslei Pereira por deixar 
de apresentar os documentos relativos aos itens 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3 e 3.2.4 do edital, e pela Habilitação das proponentes Vânia 
Sotini e Joel Femandes, por cumprirem regularmente com as exi-
gências editalicias Uca aberto o prazo legal para interposição de 
recurso, a partir da data desta publicação, nos termos do art.109, 
inciso I, alinea "b", da Lei Federal 8666/93, estando desde já 
os autos da processo com vista franqueada aos interessados. 
Castilho-9, 03 de julho de 2017. JorgeAbdo Abdalla. Presidente 
da Comissão Permanente de Julgamento de Licitação. 

Termo de Homologação. Processo Licitatório 73/17. Pregão 
48/17. Objeto: Registro de preços para contrafação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de controle, operação 
e fiscalização de portaria e cuidadores de crianças, visando à 
operacionalização da Casa Abrigo do Municipio de Castilho. 
Considerando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da 
sessão pública de julgamento, lavrada pelo Sr Pregoeira desig-
nada pela Portaria n°. 068, de 17/01/2017; e a regularidade do 
procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal n°. 10520, 

\ de 17 de julho de 2002, Homologar, v item do objeto lio 	. à 
empresa abaixo delineada e determinar que sejam tomad as 
providências ufteriores. Raio Henrique dos Santos Souza Eirel 
ME. Avenida Polónia, 842 - Jardim Palmeiras II. Dracena - SP. 
CNP) (ME): 24.915.838/0001-73. Item: 01. Valor: RS 1 	r0;00 
(Dez mil e setecentos reais), totalizando R5 12:,00 (Cento ' 
e vinte e oito mil e quatros reais). Castilho 	, 30 de junho de 
2017. Aparecida de Fátima Gavioli Nasci nto. Prefeita. 

' CATIGUÁ 

EXTRATO - TERMO DE HOMO 
Processo de Licitação n° 33/2 171/2006 

Objeto contratação de empresa especializada, mediante 15/2017 
VERA LUCIA DE AZEVEDO VALL concessão de serviço público de exploração e operação do 	. . 

terminal Aldo Navarro Magalhães para prorrogação do prazo em 
mais 90 dias vigência 11.06.2017 a 10.09.2017 -Valor mensal 
125 24.513,63-Assinatura:09.06.2017. 

COMUNICADO AOS LICITANTES DO PREGÃO PRESENCIAL 
N°81/2017 

Comunicamos a todos os interessados a participarem do 
Pregão Presencial de n° 81/2017, que o Edital n° 129/2017 
passou por alterações no Anexo I: 

Onde se lê: "... advertências e registro no MS..." 
Leia-se:"... advertências e autorização no MS..." 
Ficam mantidas as demais cláusulas do Edital e remarcada a 

abertura da sessão pública do pregão para o dia 18 de julho de 
2017 às 09h00. O Edital completo está disponivel no site www. 
caraguatatuba.sp.gov.br. 

COMUNICADO AOS LICITANTES DO PREGÃO PRESENCIAL 
N°107/2017 

Comunicamos a todos os interessados a participarem do 
Pregão Presencial de if 107/2017, que foram feitas alterações 
no subitem 9.4, e nos itens 2 e 4 do Anexo I. Ficam mentidas 
as demais cláusulas do edital bem como a data de abertura 
da sessão que será realizada em 05/07/2017 às 14:00 horas. 

Ra designado o dia 05/07/2017 às 09h00, na sala de reu- PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE  
nono do departameto de Compras e Licitaçãos, sita a Av.Pres 
Vargas, 280, para abertura do envelope de n° 02 - Proposta 	Extratos de Conuatos.TP 01/ 2017- Contrato n° 11 Objeto: 
Comercial. 	 contratação de empresa no ramo da construção civil para refor- 

Carapicuiba, 03 de julho de 2017 	 ma e ampliação da escola "DepusOrlando lanem-  e pintura 
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito 	 na escola "Iracema Paes Rodrigues" localizadas no Distrito da 

REVOGAÇÃO 
A Prefeitura do Município de Conchal toma público aos 

CAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 	interessados que foi REVOGADO o Pregão Presencial 41/17 
17 - Tomada de Preços n° - Processo 2498/17, cujo objeto é o registro de preços para 

a aquisição de produtos de limpeza, por ser este interesse da 
O, Prefeita Municipal de Administração Pública, onde os motivos se encontram em anexo 

9 	eSão 	no uso 	atribuições legais que ao processo acima citado e desde já as em reses interessadas 

vencedora do presente certame, SOLUCARD ADMINISTRADORA 
DE CARTÕES E CONVÉNIOS LTDA, pelo valor de RS 45.434,88 	c  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.585/2017. . 

ro, (Quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais e 	A Prefeitua Municipal de Cruze 	através da Secretari 

oitenta e oito centavos), para um período de 1 ano ou 12 meses. 
Conchas, 30 de junho de 2017. 
Miguel Vias Chaguri 
Presidente da Cãmara Municipal de Conchas 

íniprensaroficial 
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-.00011223.989.17.9 
INTELIGENCIA FISCAL ELETRONICA MUNICIPAL LIDA - 

IFEM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE 
CONSELHEIRO: DIMAS EDUARDO RAMA= 
••*00011228.989.17-4 
BRASILIDADE COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO EIRELI 

EPP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA 
CONSELHEIRA: CRISTIANA DE CASTRO MORAES 
***00011229.989.17-3 
WIS HENRIQUE GARCIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA 
CONSELHEIRO: EDGARD CAMARGO RODRIGUES 

CONTRATO 

...00011125.989.17.8 
R.A. R APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LIDA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE 
LIMA LUANA COSTA OLIVEIRA 
CONSELHEIRO: RENATO MARTINS COSTA 
"*O0D11152.98917-4 
CAPOU' MATERIAIS DIDÁTICOS MEU - ME 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA 
JUVENAL ROSSI 
AUDITOR: MARCIO MARTINS DE CAMARGO 
***00011162.989.17.2 
EDITORA UBERTYLTOA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAR2EA PAULISTA 
JUVENAL ROSSI 
AUDITOR: VALDENIR ANTONIO POUZEU 
*•*00011165.989.17.9 
TECHNEXTECNOLOGIA EDUCACIONAL LIDA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAUUSTA 
JUVENAL ROSSI 
AUDITOR: SAMY WURMAN 

DESPACHOS 

DESPACHOS DO CONSELHEIRO 

ANTONIO ROQUE CITADINI  

DESPACHOS PROFERIDOS PELO CONSELHEIRO RELATOR 
ANTONIO ROQUE CITADINI 
PcCcr 00010799.989.17-3. 
Representante: AUDIO SERVICE LOCACAO E COMERCIO 

LTDA - ME (CNP/ 67.415.315/0001-70). Advogado: MARIA 
ALICE DE ALMEIDA ASSAD GOMES (0A13/5P 395.011). 
REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBE 
(CNP) 46.638.714/0001-20). Assunto: Representação visando 
ao Exame Prévio do Edital do Pregão Presenciai n° 7312017, 
processo interno n° 340512017, promovido pela Prefeitura 
Munidpal de -fremem/á, objetivando a cantratação de empresa 
para desenvolver atividades de diversão e lazer em parque de 
diversões e a outorga de permissão de uso de espaço público, 
em caráter precário, para instalar a estrutura física organizacio-
nal, durante os Festejos do Senhor Bom Jesus de Tremembe, nas 
condições do Termo de Referência - Anuo 1. Exercido: 2017.TC 
10799.989.17-3. 

Visto. AUDIO SERVICE LOCACAO E COMERCIO LIDA - ME, 
represamo° contra o edital do Pregão Presencial n° 073/2017, 
promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 1REMEMBE, objo-
tivartdo a contratação de empresa para desenvolver atividades 
de cfiversão e lazer em parque de diversões e a outorga de 
pertressão de uso de espaço público, em careta precário, para 
Instalar a estrutura física organizacional, durante os festejos 
do Sadios Bom Jesus de Tremernbé, nas condições do Termo de 
Referencia -Anexo 1. A matéria foi recebida como Exame Prévio 
de Edital (evento 9) e ratificada pelo Plenário em Sessão de 
05107/2017. Nesse ínterim sobreveio noticia de revogação do 
certame, acompanhada da devida publicação, tal como se vê do 
evento 26. Assim, diante da perda da objeto da representação, 
JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, com 
fundamento no artigo 223, inciso V, do Regimento Interno deste 
Tribunal, determinando seu arquivamento, 

Publique-se. 
Proc.:00011222.989.17-0. 
Representante: R DE S ALVES - ME (CNP) 09.722.678/0001-

521. REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
GERTRUDES (CNP) 45.732.377/0001-73). Assunto: Representa-
ção que visa ao exame prévio do edital do pregão presencial n° 
13117, que tem por objeto o "registro de preços para eventual 
e futura contratação de empresa com vistas a locação de estru-
turas para serem utilizadas em eventos pelo tipo menor  preço 
global por lote, conforme as especificações técnicas delineadas 
no Anexo I -Temor de Referência"- Exercido: 2017. 

Visto. R DE S ALVES - ME, representou contra o edital do 
Pregão Presencial n• 13/2017, promovido pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, que tem por objeto o regis-
tro de preços para eventual e futura contratação de empresa 
com vistas a locação de estruturas para serem utilizadas em 
eventos, pelo tipo menor preço global por lote. A empresa auto-
ra censura o critério de julgamento estipulado, menor preço 
global, haja vista que o objeto é composto por 15 itens distin-
tos. com  atende diversidade entre si. Argumenta que empresas 
que atuam com Palco, v.g., não realizam, necessariamente, 
iluminação, enquanto aquelas que fornecem geradores não 
estão aptas a realizar locaçáo de tendas Dai porque defende 
ser a melhor opção ao interesse público a opção pelo menor 
preço por item. Com  esses argumentos requer a paralisação no 
certame e posterior retificação do Edital. E o que havia a relatar. 

DECIDO O certame lidtatório está aprazado para o próximo 
dia 07705. A aglutinação do objeto possui potencial restritivo, 
notaaalaente porque vedada a participação de empresas em 
cceSáritio fitem 3.2.4). Ademais a opção pelo Registro d eços 

não me ,-..arece adequada à hipótese, devendo a origem a 
tal suas ~is a respeito. Recebo a Representação < 
EXAME PREMO DE EDITAL, determinando a imediata para 

São  do vaca-amena Fixo o prazo de 48 horas para qq... 
FEITURA SaLaMIKIPAL DE SANTA GERTRUDES apreseyta as lusa 

a mataria. 

Vistos. O senhor Bruno Tiago da Silva Brandino insurge-se 
contra o edital de Pregão Presencial n° 058/2017, da Prefeitura 
Municipal de Dracena, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIAUZADA PAPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE VIGILANCIA SOCIOASSIS-
TENCIAL - FASE II, SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLES-
CENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 
LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMUNIDADE (PSC) E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMEN-
TO INTEGRAL A FAMIUA.A data de abertura das propostas está 
mareada para o dia 13/07/2017. 

O Representante alega, em síntese, que o edital apresenta 
as seguintes ilegalidades: 

alexigência de certidão negativa de recuperação judicial; 
h/exigência de cuniculo da equipe profissional como requi-

sito de qualificação técnica; 
cleaigencia de qualificação técnica com execução de ser-

viço especifica 
Dessa forma, requer a concessão de liminar e consequente 

suspensão da licitação para devida correção do edital. É o 
relatório, 

DECIDO. Analisando a Representação ofertada, verifico, 
a principio, que se destaca possível afronta à Lei 8666193 e à 
jurisprudência deste Tribunal. A meu ver, os pontos questio- 
nados pelo Representante merecem urna analise prévia, sob 
pena de eventual afastamento de potencias interessados e 
consequente comprometimento do certame. Diante do exposto, 
recebo a matéria como Exame Prévio de Edital, determinando a 
imediata paralisação da gabação em tela até ulterior delibera-
ção por esta Corte. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
para que a Prefeitura Municipal de Dracena apresente as justifi-
cativas que tiver sobre a matéria. 

Publique-se. 
Proc.: 00011199.989.17-9. 
Representante: BRITTO PRODUCOES LOCACO-

ES E MONTAGENS LTDA ME (CNP] 07.836.441/0001-77). 
REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI 
(CNPJ 45.301.65210001-02). Responsável: Prefeito - José Luiz 
Perez Assunto: Representação visando ao Exame Prévia do Edi-
tal do Chamamento Público n° 001/2017, processo n°064/2017, 
promovido pela Prefeitura Municipal de Brodowski, objetivando 
a cessão de uso de espaço público A pessoa jurídica para reali-
zação do evento denominado 'Brodowski Rodeo Festival', com 
previsão de ocorrer durante os dias 6, 7, 8 e 9 de setembro de 
2017, mediante fornecimento de toda a estrutura (equipamen-
tos, materiais, mão de obra), como também os shows artirticos 
e rodeio em touros. Exercido:2017. 

Vistos. Em exame representação de OMITO PRODUCOES 
LOCACOES E MONTAGENS LIDA - ME contra o edital do Cha-
mamento Público ra 001/2017 (ome,. a° 064/2817) Promo-
vido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI, 'para a 
cessão de uso de espaço público à pessoa jurídica para realiza-
ção do evento denominado 'Brodowski Rodeo Festival", com 
previsão de ocorrer durante os dias 6, 7, 8 e 9 de setembro de 
2017, mediante fornecimento de toda a estrutura (espipam.-
tos, materiais mão de obra), Corno também os shows artísticos 
e rodeio em touros". 

Referido certame lidtatório está aprazado para o próximo 
dia 07106117 (amanhã), e a empresa autora ao mesmo tempo 
em que pede a suspensão liminar do procedimento, especifica-
mente faz censura aos seguintes aspectos, a seu ver ilegais e 
que merecem ser corrigidos: 

1°- utilização do Chamamento Público, pois não e modali-
dade de licitação inserida na Lei 8.666/93; 

2°- diversos e confusos critérios para escolha da vencedo-
ra, conforme previstos nos itens 5.1,1 a 0.1.5, quando o correto 
seria escolhera empresa mediante critério de julgamento pela 
maior oferta para prestação dos serviços objeto do edital, e 
exploração do espaço; 

3° - no item 5.2.1 - V está previsto que um dos shows 
realizados será pago pelo município, sem constar qual será o 
show, informação de extrema importancia para as licitantes 
interessadas em oferecer proposta; 

4° - no item 2,4.1 se exige apresentação de shows aras-
ticos nos dias 06, OR e 09 de setembro mas não corista rol de 
sugestões de nomes de artistas que poderão se apresentar na 
ocasião: 

5° - no irem 5.2.1 - III, o edital que é de chamamento 
público, traz caracterlsticas bastante semelhantes a uma COn-
corrancia, exigindo a apresentação de todos os documentos 
exigNeis em Concorrências e Pregões, além de outros, que não 
possuem qualquer respaldo legal, e que, portanto, não deveriam 
ser exigências desse Instrumento Convocatório, como Veteri-
nário que faça pane do quadro de funcionários da empresa 
lichante, comprovação de estar registrada em liga nacional de 
rodeio, e que seja inscrita na Coordenadoria de Defesa Agrope-
citaria e no Conselho Regional de Medicina Veterinaria; 

- por fim, no item 5.2.1 -10, o edital traz a exigencia de 
realização de visita técnica, e atestado de visita 'inlocu", o que 
é oneroso e 'estriava, especialmente para interessadas de fora 
da local, sendo admitido excepcionalmente e com a devida jus-
tificativa de origem, inexistente no caso. É o que havia a relatam 

DECIDO. Analisando a peça inidal e os documentos junta-
dos, verifico a principio, possível afronta a legislação e jurai.-
dencia sobre o assunto, portanto, sendo prudente atender ao 

pedido de suspensão solicitado, de maneira a melhor examinar 
a matéria, a fim de evitar eventual afastamento de potenciais 
interessados e consequente comprometimento da competi-
ção, acrescentando, a propósito do item 2.2.3 do aludido ato 
convocatório, que esta Cone tem posição clara no sentido de 
permitir a participação de empresas que se encontrem em rede 
pereça° judidal, a exemplo do decidido nos TCS 7878/989/1S 

e 3792/989/16. Diante do exposto, recebo o caso nos termos 

legais e regim 	 me Previo de 

na 	lata paralisação da lidtação em tela ata uh 

ereção por esta corte. Noa o prazo de 48 (quarenta e oito 
horas para que a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSK 
apresente as justificativas e documentos que tiver sobre todos 

s itens questionados. 
Publique-se. 
Proa: 00010937.989.17-6. 
Representante: CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTACAO 

E EXPORTACAO BUSINESS LIDA (CNPJ 03.563.498/0001-99). 
Advogado: MARIO WIZ RIBEIRO MARTINS JUNIOR (0A8/5P 
271.144). REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CONCHAL (CNP) 45.331.18810001-99). Advogado: DANIELA 
FRANCINE TORRES (0ABISP 202.802) /JULIO CESAR MACHADO 
(0A13/SP 330.1361. Assunto: Representação que visa ao exame 
prévio do edital do pregão presencial n° 4112017, do tipo menor 
preço por lote, que tem por objeto o "registro de preços para a 
aquisição de produtos de limpeza para diversos departamentos 
do municiai° de conchal, liara sumir/atender a necessidade 
do MUnICipia As esperificações mínimas detalhadas do objeto 
deste edital constam no Termo de Referência, Anexo VII". 

Exercido:2017. 

Visto. CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPOR-
TACAO BUSINESS LTDA, representou contra o edital do Pregão 
Presencial n° 041/2017, promovido pela PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE CONCHAL, objetivando o registro de preços para a 
aquisição de produtos de limpeza para diversos departamentos 
do Município. A mataria foi recebida como Exame Previa de 
Edital (evento 9.1) e ratificada pelo Plenário em Sessão de 
05/07/2017. Nesse Interim sobreveio noticia de revogação do 
certame, acompanhada da devida publicação, tal como se vé 
dos eventos 24.1 a 243. Assim, diante da perda do abjeto da 
representação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de 
mérito, com fundamento no artigo 223, inciso ar, do Regimento 
Interno deste Tribunal, determinando seu arquivamento 

Publique-se. 
Proa: 00001964.989.17-2. 
órgão: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SIA IMESP • 

SECRETARIA DE GOVERNO (CNPI 49.066.047/0001-841. Assun-
to: Balanço Geral - Contas do Exercício de 2017, Exercicio: 
2017. Responsável: Gledson Leandro de Clareira inove, Matéria 
em exame: Gscalizaçáo Ordenada (controle de almoxarifado). 

Vistos. A Ascalizaçáo realizou, no último dia 29 de junho, a 
quarta fiscalização ordenada de 2017 para avaliar os controles 
existentes nos almoxarifados. Constam nos autos as ocorrandas 
verificadas no estoque com itens zelados e no AVCB (Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros), conforme indicados pala 
fiscalização. Norifico, portanto, o Senhor Gledson Leandro de 
Oliveira Soave para tomar conhecimento do que constam dos 
autos e adotar as providências cabíveis para ajustar as falhas 
apontadas. 

Publique-se e notifique-se via sistema, esclarecendo que 
por se tratar de procedimento eletrônico. na  conformidade de 
Resolução 0172011, a integra das manifestações dos órgãos 
deste Tribunal e demais documentos que compõem os autos 
poderão ser obtidos, mediante regular cadastramento, no referi-
do Sistema de Processo Eletrônico (e-TCESP) no endereço www. 
Icesp.gov.br, 

Proc, 00006645.989.16-1. 
órgão, PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA (CNPJ 

45.732.013/0001-93). Assunto: Contas de Prefeitura - Exercício 
de 2017. Exercido: 2017. 

Vistos. A Dualização realizou, no último dia 30 de maio, 
a terceira fiscalização ordenada de 2017 para avaliara gestão 
do Programa de Salde de Familia. Constam nos autos as 
ocorrências verificadas no Município, conforme indicados pela 
Fiscalização no evento 09 que serão consideradas quando da 
emissão do parecer prévio a ser emitido em relação às contas 
de 2017. ALERTO, portanto, o Senhor Prefeito para conhecer o 
que constam dos autos, tornando-se dente dos fatos e, se for o 
casa adotar eventuais providência& 

Publique-se e notifique-se via sistema, esclarecendo que 
por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da 
Resolução 01/2011, a Integra das manifestações dos órgãos 
deste Tribunal e demais documentos que compõem os autos 
poderão ser obtidos, mediante regular cadastramento, no referi-
do Sistema de Processo Eletrônico (e-TCESP) no endereço www. 
tce.sogoubn 

DESPACHOS DO CONSELHEIRO 

EDGARD CAMARGO RODRIGUES 

adiante sintetizadas: 
que o edital não sai faculta como recomen-
visita aos locais dos serviços, nos termos 

Mio I, alínea E, Item 1: Recomenda-se que 
0(s) 'malas)/ alas) localidadals) dos serviços, 

orter com anterioridade á sessão pública, para 
todos os aspectos referentes à sua executo. 

s efeitos, considerar-se-á que o Licitante tem pleno 
ento da natureza e do escopo dos serviços Não pode-

rá • diante alegar posteriormente a insuficiência de dados 
u informações sobre o(s) bacelas)/ abas) locaadadels) e as 

condições pertinentes ao objeto do contrato. 

Insere, ademais, dentre o modelos a serem utilizados na 
elaboração dos documentos de habilitação e proposta, o de 
n° 05, consistente em 'Declaração de conhecimento do Ante. 
projeto do(s) Local(is) das Obras e/ou Serviços, da Natureza e 
do Escopo dos Mesmos', cujo teor se destina a atesta, pela 
licitante 'conhecimento do(s) local(is) onde Se desenvolverão 
as obras e/ou serviços". 

Assim, alegam as autoras que a visita técnica faz-se neces-
sária para elaboração das propostas e também para que se 
evite a assinatura de declaração firticia. 

Nada obstante, reportam que teriam se deparado com difi-
culdades Instransponiveis ao visitara totalidade das locais que 
compõem a área que receberá a obra, ante a negativa de auto-
rização de particular para acesso, visto que a gleba se compõe, 
em parte, de propriedades privadas, a serem futuramente desa-
propriadas para consecução do objeto e, portanto, atualmente 
fora do dominio de SABESP. 

Acrescentam que ante o vulto e as particularidades do 
contrato, entendem imprescindível o acompanhamento do ato 
de visitação por técnicos da SABESP, providencia declinada sob 
a alegação de se tratar de ato facultativo e de foro exclusivo 
da licitante. 

A duas, observam as postulantes que, dentre as obrigações 
da finura contratada, insere-se a obtenção de licenças ambien. 
tais - de Instalação e de Operação - relativas ao empreendi-
mento 

Todavia, para além de se prever a obtenção de licenças 
atinentes a locais que - face dificuldades citadas - sequer se 
conhece, esboçar-se-ia pretensa exiguidade nos prazos conce-
didas para este desiderato, agravada pela previsão de multas 
contratuais por eventual descumprimento do encargo. 

Salientam que a providência, rodada, não depende unha. 
mente dos desígnios da contratada, mas em grande pane dos 
órgãos envolvidos, como a CETES8 e a própria SALIESP. 

Por tais razões, requerem a suspensão do certame, com a 
consequente adequação do procedimento republicaçâo e dis-
ponibiazação do edital. 

Estes os fatos. 
Como relatado, trata-se de certame composto por objeto 

financiado por recursos do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), o que valida implemento por meio do Regime 
Diferenciado de Contratação, em especial pela disciplina de 
contratação integrada, no âmbito de Lei Federal n° 12.462/11. 

Integra o ato convocatório vasta documentação técnica, a 
dar conta da complexidade e do vulto da empreendimento, cora 
substanciado em obras de abastecimento publico de água em 
período de "criticidade hídrica", consoante abona parecer tee 
nico emitido pela CETESB (evento 1.37 do TC-011131.989. / 7). 

Observa-se, do teor das insurgências ofertadas - nota-
damente a que se volta a questionar os meandros editalicios 
dedicados ao conhecimento do local de obra - que a questão 
posta em investigação é, sobretudo, fálica, e encontra-se na 
pendência de resposta a impugnações administrativas. 

Nesse panorama, sobreleva destacar que consulta ao sitio 
institucional da SABESP revela que a Companhia prorrogou o 
prazo de publicidade do certame, redesignando a abertura das 
propostas para o dia 28157/2017. 

Permite o novo cronograma estabelecido, portanto, reali-
zação de diligencia a fim de elucidar as alto-cações noticiadas. 
sem prejuízo de Muro e eventual recebimento da matéria con-
forme o disposto no artigo 113, g 2°, da lei 8.666/93. 

Assim, antes de decidir sobre os pedidos de suspensão da 
certame, com fundamento no artigo 2°, inciso XIII da Lei Com-
plementar n° 709193, fixo ao responsável pelo tomeio o prazo 
de 48 (quarenta e aio horas) para que tome conhecimento das 
representações e oferte justificativas e documentos cabíveis. 

Após este prazo, com ou sem resposta, retornem os autos 
ao Gabinete. 

Ao Cartório para providência, 
Publique-se. 

PROCESSO: 00005028.989.16.8 
ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA (CNP) 

51.840.54410001-00) 
ADVOGA00: GUSTAVO 1101061 MARTINS (0A8/SP 

226.960) 
ASSUNTO: Contas de Câmara - Exercício de 2016 
EXERCICIO: 2016 
PROCESSO(5) DEPENDENTES(5): 
00011851.989.16-0 
Em face das ocorrências apontadas pela Unidade Regional 

de São Jose do Rio Preto (evento 41.24), nos termos dos anigos 
30, inciso II, da lei Complementar ri° 709/93 e 49, inciso XIII do 
Regimento Interno, notifico o Responsável, Senhor Daniel Pal-
meira de Uma, para, no prazo de 30 (trinta) dias, tomar conhe-
cimento do Relatório de fiscalização e, querendo. apresentar 
medidas ou esdarecimentos de seu interesse. 

Publique-se. 
PROCESSO: 
00001389.989.17-9 
CONVENENTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNP) 

46.634.044/0001-74/ 
ADVOGADO: ANDERSON TADEU OLIVEIRA MACHADO 

(OAB/SP 221.808) 
CONVENIADNA): 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOROIA OE 

SOROCABA (CNRI 71.489056/0001-211 
INTERESSAD014 
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (CPF 189323.648-72) 
AILTON DE LIMA RIBEIRO (CPF 189.523.648-72) 
JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO (CPF 189.523.648-73) 

ASSUNTO: 
Convênio PA n° 34.570/2016, de 22-12-2016 - Objeto 

promover a inserção articulada e integrada da IRMANDADE 
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA na rede 
de serviços do Sistema Único de Saúde - SUS, definir seu perfil 
assisrendal e papel institucional, respeitando as necessidades 

da 	loção e as diretrizes e princípios do Sistema Único de 

requer 10 dias de prorrogaçao de prazo para o erra e c 
cimentos (evento 50.1 - Protocolo:20504591. 

EXERCICIO: 
2016 

PROCESSO(5) DEPANDENTES(S),  
00095842.989.17A 
Ao pedido de prazo suplementar para apresentação de 

justificativas - objeto do expediente contido no evento 50,1 
- defiro 10 (dez) dias ã Prefeitura de Sorocaba, nos termos 

requeridos 
Publique-se. 

sexta-feira, 7 de julho de 2017 	
Diário Oficial Poder Legislativo 

São Paulo, 127Q2 ILP4 
 ,262 

acatares ct.e cansiderar convenientes à ehicrdaça 
Pabliquese 
Pra.: 00611132.989.17-8. 
Reprmere.-  BRUNO TIAGO DA 5I A BRANDINO WPF 

299.195.43E43a REPRESENTADO(A): P EITURA MUNICIPAL 
DE DaaWLa tea".1 44.880.06010001- 1. Assunto: Represem 
rtpar, ésiaciao aa Exame Prévio do Edi I do Pregão Presencial 

° 05(5,417 pmcesso n° 09512017, °movido pela Prefeitura 
Municipal de Dramena. objetivando 
sa especializada pata prestação di  

continuada de vigilância socioassist 
proteção social a adolescentes em umprimento de medida 
socioedUcativa de liberdade assistia (1A) e de prestação de 
serviços à comunidade (PSC) e serviç de proteção e atendi-
mento integaal a familia, conforme Term de Referência - Anexo 

1 Exercício: 2017. 

contratação de empre- 
serviços de capacitação 

tal • Fase 11, serviço de 

DESPACHO PROFERIDO PELO CONSELHEIRO 
EDGARD CAMARGO RODRIGUES 
Processos:TC-011131.989.17-0. 
TC-011177.989.17-5. 
Representantes: Melhor Forma Constnrtora Ltda. 
CT1 Engenharia Ltda. 
Representada: Companhia de Saneamento Básico do Esta- 

do de São Paulo-SABESP. 
Responsável: lesos, Kelman -Diretor-Presidente 
Objeto: Impugnações ao edital do RDC Sabesp Online CSO 

41863/16, objetivando a "contratação integrada para elabo-
ração de projeto básico/executivo ambiental e execução das 
obras de aproveitamento das águas da bade do rio Rapanhaú 
para abastecimento da RMSPa 

Abertura das 
Propostas: 28 de julho de 2017. 
Vistos 
Trata-se de representações formuladas por MELHOR 

FORMA CONSTRUTORA LIDA. e CTL ENGENHARIA LTDA. em 
face do edital do ROC Sabesp Online CSO 41863/16, promovido 
pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de SM Paulo 
- Sabesp, objetivando a "contratação integrada para elaboração 
de projeto básicalexecutivo ambiental e execução das obras de 
aproveitamento das águas da bacia do rio itapanhaa para abas-
tecimento de RMSP', cuja sessão pública estava inicialmente 
prevista para amanhã, 07 de julho de 2017. 

As autoras, empresas de engenharia interessadas era acor-
rer à disputa, reproduzem perante este Tribunal termos colacio-
nados em impugnações ao edital aferrada na esfera administra-
tiva, vez que, segundo alegam, a SABESP ainda não apresentou 
manifestação sobre seus questionamentos, a despeito da sele-
anda do tema e da proximidade da data para apresentação 

das propostas comerciais. 
Esclarecem que, anteriormente, os assuntos ventilados 

haviam sido alvo de questionamentos ao ato convocatório, 
cujas respostas, todavia, teriam sido insuficientes a solver a 
controvérsia. 

Portanto, mesmo esgotada a esfera administrativa, Mala-

nasceriam às autoras dúvidas e inconformismos que enodoam, 
segundo afirmam, a elaboração de proposta comercial fiel, em 
suposto prejuízo aos lidtantes e à arearia Administração. 

Informam ainda as postulantes que, em se tratando de 

licitação processada pelo regime de contratação integrada, 
âmbito do Regime Diferenciado de Contratarão - a que se 

subs 	por suportar-se de Mandamento obtido junto ao Pro- 

1 grama 	aclaração do Crescimento, nos termos estampados 
j no edital --m-se que o objeto licitado compreende a um so 

tempo, el ração de Projeto Básico/ Executivo Ambiental e Saúde - SUS, para tanto, norteado e Plano pelo "" competente 
as 

I a execução da obras de aproveitamento das águas da Bacia operativo Assistencial - POA - Anexo o qua e 

I do Rio Itepanha 	
ações e serviços a serem executados, delierndo suas malas 

Neste cont •, o cerne da discussão cinge-se a duas quer- quantitativas e qualitativas. 

Iões fundamentai 	
Por meio de representante legal o Executivo de Sorocaba 

ure- 
A Unia, terna 

da a realização 
constantes do 
o Lidtante visit 
o que deverá 
inteirar-se 
Para todo 
conhee 
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