
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 	 O O O 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 65/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.764/17 

DATA DA SESSÃO: 19/10/17 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 19/10/17 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 19/10/17 das 09:30 ás10:00 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 19/10/17 a partir das 10:00 horas. 
LOCAL: Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves n°  
364, Centro em Conchal SP (Sala de Licitações). 

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

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

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

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

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

NA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO CORRETIVA, PARA SUPRIR/ATENDER A NECESSIDADE DO 
MUNICÍPIO. As especificações mínimas detalhadas do objeto deste edital constam no 
Termo de Referência, ANEXO VII qual faz parte integrante deste edital. 

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

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

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

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

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

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

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

	

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

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

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

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

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

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

	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identificações externas: 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 65/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.764/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 19/ 10/ 17 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 65/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.764/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 19/10/17 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII Conter o nome e número do Banco, da Agência Bancária e da Conta Corrente para 
efeito de pagamento do objeto licitado e contratado. 
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8.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impreca 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 pelo site: 
http: / / www.conchal sp. gov  .br / source / orgaos / licitacao compras /  . 

8.10. Junto com a Proposta Comercial deverá ser entregue Declaração informando que 
terá condições de fornecimento de todo o Lote no prazo de 30 dias da assinatura do 
Contrato sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento Contratual, visto que 
estes equipamentos são de fundamental papel no Departamento de Educação da 
CONTRATANTE. 

8.11. Atestado de visita técnica conforme item 9. do Anexo VII - Termo de Referencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

inteiro teor do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que 
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento 
integral das obrigações desta licitação (ANEXO IV); 
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9.3.2. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores io - 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). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do 
menor preço unitário do objeto deste edital. 
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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$ 1,00 (um real). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.2.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa 
ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, caso 
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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 
caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, 
homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

períodos e assim sucessivamente respeitando o prazo máximo de duração de 
48 (quarenta e oito) meses, de acordo e conforme estabelecido pelo art. 57, IV da Lei 
Federal n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

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

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

16.2. Em caso de prorrogação contratual conforme Art. 57, inciso IV, da Lei Federal 
n° 8.666/93 atualizada, o reajuste do contrato será anual poderá ser concedido 
mediante aplicação da variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado). 

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

município em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega, 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. 

17.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
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17.3. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados créditos da empresa licitante 
para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe 
tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.4. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

21.3. 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. 

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

21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do 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. 

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

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

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

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

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

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

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

21.13. Fazem partes integrantes deste edital: 
ANEXO I 	Minuta credenciamento. 
ANEXO II 	Declaração de cumprimento e requisito de habilitação. 
ANEXO III Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
ANEXO IV Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital. 
ANEXO V 	Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho. 
ANEXO VI Declaração de fatos supervenientes. 
ANEXO VII Termo de referência. 
ANEXO VIII Modelo de proposta. 
ANEXO IX Minuta contrato. 
ANEXO ÚNICO - TERMO DE DOAÇÃO. 
21.14.0S 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, 29 de setembro de 2017 

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

MINUTA CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 65/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.764/17 

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) 

IFirma reconhecida) 

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

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 65/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.764/17 

	  inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

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

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

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

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

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

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

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves n-q 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacaoPconchal.sp.gov.hr  
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ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 65/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.764/17 

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

convocatório, que a empresa 	  (denominação da pessoa 

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

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

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

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

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

Presencial, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 65/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.764/17 

	 , inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

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

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

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

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

cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 65/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.764/17 

	 , inscrita no CNPJ n° 	  

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

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

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

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

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

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

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

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 65/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.764/17 

	 , nome da empresa (CNPJ) 

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

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

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

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 65/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.764/17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

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

locação de microcomputadores, incluindo a instalação e manutenção corretiva. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. A aquisição aqui descrita justifica-se pela necessidade de locar microcomputadores 

para laboratório de informáticas das escolas do Município, sendo que de imediato o 
Depto de Educação ira utilizar apenas 35 microcomputadores e os demais de acordo 
com a necessidade da demanda. 

2.2. A vantagem da locação vem sendo viável ao município visto que o valor do 
microcomputador no final do primeiro ano de uso equivale a aproximadamente 50% 
do valor investido em relação compra, além disso, o custo total de seu ciclo de vida 
supera muito a quantia despendida com a compra/manutenção que demanda de um 
alto investimento inicial e a depreciação patrimonial. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. Quantitativo: 

ITEM QUANTIDADE HARDWARE DESCRIÇÃO 

01 100 unidades 

Processador: 

Cache de 6MB - Smart Cache 
Litografia 14 NM 
Número de núcleos: 4 
Número de threads: 4 
Frequência baseado em processador mínimo: 3,00GHZ 
Frequência turbo max: 3,50 GHZ 
Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI 3 
TPD: 65W 

Placa Mãe: 

Lan: Realtek GB E Lan chip 10/100/1000 mbit 
1 x PCI Express x 16 slot, running at x 16 
2 x PCI Express x 1 slots 
Interface de armazenamento: 1.4 x SATA 6 GB/s connectors 
USB: 
4 x USB 3.0/2.0 ports 
6 x USB 2.0/1.1 ports 
Conectoresinternos: 
lx 24 - pin ATX main power connector 
1 x 4 - pin ATX 12 V power connector 
4 x SATA 6 GB/s connectors 
1 x CPU fan header 
1 x System fan header 
1 x front panei header 
1 x front panei áudio header 

Rua Francisco Ferreira Alves rtg 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitaca~conchal.sp.gov.br  
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i
a  

1 x S/PDIF out header 
1 x USB 3.0/2.0 header 
2 x USB 2.0/1.1 headers 
I x Trusted platform module 
1 x clear CMOS Jumper 
Conectores painel traseiro: 
1 x PS/2 mouse port 
1 x OS/2 Keyboard port 
1 x D-Sub port 
1 x HDMI port 
2 x USB 3.0/2.0 ports 
2 x USB 2.0/1.1 ports 
1 x RJ-45 port 
3 x áudiojackrs (line In, line Out, Mic In). 

Bios 
lx 64 Mbit Flash 
Use Of Licensed AMI UEFI BIOS 
PNP 1.0a, DMI 2.7, WFM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 

Memória 8GB de memória Ram DDR3 ou superior 
Hard Disk HD 1TB 

Monitor 

Monitor LCD LED 18.5 (Widescreen) 
Tamanho da Imagem Visível (Diagonal) 47cm 
Pixel Pitch 0,3mm 
Brilho 200 cd/m2  
Relação de contraste (dinâmico) 20.000.00: 1 
Tempo de resposta: 5ms 
Ângulo de visão horizontal 90° 
Ângulo de visão vertical 50° 
Resolução máxima/recomendada 1366 x 768 
Suporte de Cores maior que 16 milhões 
Conectores analógico (RGB) 

Teclado PS2 ou USB abnt2 
Mouse: PS2 ou USB 800dpi netscrool ÓTICO 

Gravador: Gravador de DVD 
Estabilizador: Estabilizador de 300VA Bivolt 

Software: 

-Windows 10 Professional 
-Office Stander (Outlook, Word, Excel, Power Point, OneNote, 
Publisher) 
-Antivírus (Licenciado) 

Cabo de rede 
e energia 

Os cabeamentos das salas de informática deverão ser feitos 
pela CONTRATADA, em 6 (seis) salas de acordo com a 
demanda, ao quais deverão estar incluso a mão de obra e 
materiais e todos os custo operacionais direto e indiretamente 

3.2. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
3.2.1. Os equipamentos locados deverão ser novos e sem uso, e ter as características 

mínimas descritas neste termo de referência. 
3.2.2. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por todos os atendimentos técnicos. 
3.2.3. No preço deverá estar incluso os serviços de instalação, configuração na rede da 

CONTRATANTE (Domínio), manutenção corretiva, remanejamento e retirada de 
equipamentos, seguro dos equipamentos durante a vigência do contrato incluindo 
toda a despesa com transporte, utilização de estacionamentos nas proximidades dos 
locais de execução dos serviços, refeição, etc. 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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3.3. ENTREGA E RETIRADA: 
3.3.1. A CONTRATADA será responsável pela entrega e retirada de todos os equipamentos 

nos locais especificados, em horário a ser acordado entre as partes, de segunda a 
sexta-feira, das 08h30 às 16h30. 

3.3.2. As entregas dos equipamentos deverão ser realizadas em até 30 (trinta) dias corridos 
após a assinatura do contrato. 

3.3.3. Por ocasião das entregas dos equipamentos, a CONTRATANTE fará a verificação de 
recebimento, com base nos volumes e descrição nos documentos fiscais. 

3.3.4. Os equipamentos será o conferidos e vistoriados por técnicos do (Departamento de 
Informática) da CONTRATANTE, e deverão ter um lacre e um dispositivo físico de 
segurança, impossibilitando a abertura do gabinete, com acesso apenas pelos 
técnicos autorizados pela CONTRATADA. 

3.3.5. Sempre que o lacre estiver rompido a CONTRATADA deverá comunicar o fato ao 
responsável pela locação, que tomará as devidas providências. 

3.3.6. Na entrega as verificações que implicarem na abertura dos equipamentos deverá ser 
acompanhada por representante legal ou credenciada da CONTRATADA, a fim de 
preservar a garantia dos equipamentos e recolocação do lacre, se for o caso. 

3.3.7. O seguro dos equipamentos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
3.3.8. Na retirada, quando solicitado pelo responsável pela locação, a CONTRATADA deverá 

efetuar a cópia de segurança das informações. Será de responsabilidade da 
CONTRATANTE o fornecimento de mídia, caso necessário. 

3.4. INSTALAÇÃO: 
3.4.1. Todos os softwares solicitados deverão estar instalados e configurados. 
3.4.2. As licenças do Sistema Operacional instalado nos equipamentos serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 
3.4.3. A instalação e configuração dos equipamentos locados serão de responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive na rede da CONTRATANTE, sendo facultado a 
CONTRATANTE valer-se de serviços de técnicos próprios quando for ocaso. 

3.4.4. Os serviços incluem a preparação dos equipamentos, com a instalação e 
configuração de softwares fornecidos pela CONTRATADA conforme descrito, 
compartilhamento de pastas, configuração dos equipamentos na rede da 
CONTRATANTE e a instalação de qualquer tipo de periférico (impressoras, scanners 
etc). 

3.5. MANUTENÇÃO CORRETIVA: 
3.5.1. Durante o período da prestação do serviço de locação, a CONTRATADA, compromete-

se a executar os serviços de manutenção conetiva de Hardware, sempre que se fizer 
necessário. 

3.5.2. Os serviços de manutenção corretiva deverão incluir, quando necessário, a limpeza 
física interna e externado equipamento e todos os seus componentes: teclado, 
mouse, gabinete, monitor e caixas de som e a limpeza lógica do disco. 

3.5.3. Sempre que for constatado dano nos equipamentos de corrente de mau uso ou 
vandalismo a CONTRATADA deverá apresentar relatório específico e detalhado para 
reivindicação de ressarcimentos. 

3.5.4. A manutenção conetiva deverá ser realizada sempre que solicitada pela 
CONTRATANTE, mediante a abertura de chamado na CONTRATADA. 

3.5.5. O atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado 
a partir da abertura do chamado pela CONTRATANTE. 

3.5.6. Quando da não solução do problema no período mencionado no item 3.5.5, a 
CONTRATADA deverá substituir por outro equipamento com as mesmas 

Rua Francisco Ferreira Alves 112 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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especificações ou superior (e efetuara cópia dos arquivos do computador de origem 
para o substituto). 

3.5.7. Todo equipamento substituído, deverá possuir as mesmas configurações do anterior. 
3.5.8 A manutenção, atualização e possíveis correções que possam ocorrer nos softwares 

durante o período de contrato serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
3.5.9. Ficam excluídos serviços de rede elétrica e lógica externos aos equipamentos. 

3.6. COMUNICAÇÃO E REGISTRO DE ATENDIMENTOS: 
3.6.1. A CONTRATADA deverá fornecer os números de telefone, fax e endereço de e-mail de 

sua Central de Atendimento. 
3.6.2. A CONTRATADA deverá dispor da Central de Atendimento para recebimento dos 

chamados de manutenção e para outras comunicações necessárias da 
CONTRATANTE. 

3.6.3. A Central de Atendimento deverá funcionar, no mínimo, de segunda a sexta-feira, 
das 08h00 às 18h00. 

3.6.4. A CONTRATADA deverá dispor também de recursos para o recebimento de chamados 
por e-mail a qualquer horário. 

3.6.5. Quando 	da 	solicitação 	de 	serviço, 	a 	CONTRATANTE 
fornecerá, para fins de 	abertura 	de 	chamado 	técnico, 	as 
seguintes informações: 

	

3.6.5.1. 	Identificação do 	equipamento; 

	

3.6.5.2. 	Local onde o equipamento está instalado; 

	

3.6.5.3. 	A normalidade observada; 

	

3.6.5.4. 	Nome do responsável pela solicitação; 

	

3.6.5.5. 	Telefone para contato; 

	

3.6.5.6. 	Observações adicionais relevantes. 
3.6.6. Todos os chamados realizados pela CONTRATANTE deverão ser registrados pela 

CONTRATADA, para acompanhamento e controle, sendo necessário repassara 
informação de identificação do chamado ao responsável pela solicitação. 

3.6.7. A CONTRATADA, durante o período de locação, deverá atender ON SITE os serviços 
de instalação, remanejamento e manutenção aqui descritos, no horário das 08h00 às 
16h30, de segunda à sexta-feira. O atendimento será realizado nas dependências da 
CONTRATANTE, todas situadas no Município de Conchal SP. 

3.6.8. A CONTRATADA deverá efetuar, quando solicitado pela CONTRATANTE por 
intermédio de abertura de chamado, o remanejamento de equipamentos entre áreas 
distintas, sem custo adicional à CONTRATANTE. 

3.6.9. Somente serão atestados, para efeito de pagamento, os dias de efetiva 
disponibilização dos equipamentos locados à PREFEITURA DE CONCHAL com 
pagamento proporcional. 

3.7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
3.7.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir todos 

informação, cumprindo e respeitando a preservação, o sigilo, a integridade, os 
direitos autorais, os aspectos legais, os diversos tipos de acessos a sistemas e a 
dados, sob pena de, não o fazendo, serem-lhe aplicadas as penalidades previstas no 
instrumento contratual. 

3.7.2. ACONTRATADA assume toda responsabilidade pelo ônus decorrentes das leis 
trabalhistas, previdenciária se encargos sociais, mantendo a CONTRATANTE à 
margem de quais quer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a 
CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias nesse particular, considerada como 
única empregadora. 
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3.7.3. A CONTRATADA é responsável pela execução do objeto deste instrumento em plena 
conformidade com as especificações e normas técnicas pertinentes, obrigando-se a 
reparar, refazer ou repor qualquer parte da execução do serviço, que venha a 
apresentar defeitos ou incorreções, no prazo que lhe for fixado, sem ônus adicionais. 

3.7.4. A CONTRATADA se responsabiliza pela conduta que seus empregados deverão ter 
durante o período de trabalho no recinto da CONTRATANTE, assegurando que os 
mesmos manterão o devido respeito e cortesia no relacionamento com os 
funcionários da CONTRATANTE. 

3.7.5. O gerenciamento da equipe técnica e a coordenação dos trabalhos estarão sob a 
responsabilidade da CONTRATADA, ficando a cargo da CONTRATANTE o 
acompanhamento dos serviços executados. 

3.7.6. A CONTRATADA deverá designar um coordenador, que quando solicitado pela 
CONTRATANTE, se reunirá como responsável pela solicitação, visando 
acompanhamento na execução dos serviços prestados. 

3.7.7. A CONTRATADA deverá utilizar quantos técnicos julgar necessário para execução 
dos serviços deste contrato, garantindo durante toda a vigência do contrato, a 
capacidade técnica de seus profissionais. 

3.7.8. A CONTRATADA obriga-se a substituir, imediatamente, os profissionais a locados 
para realização do objeto contratado, sempre que a CONTRATANTE observar 
ineficiência na qualidade dos serviços e/ou na capacitação técnica. 

3.7.9. Os empregados da CONTRATADA, quando da realização de serviços nas 
dependências da CONTRATANTE, deverão estar devidamente identificados com 
uniforme da CONTRATADA. 

3.7.10. Para efeito de fiscalização a CONTRATADA ficará obrigada a prestar informações e 
esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE ou pelo preposto por ela designado, 
garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos aos serviços 
executados ou em execução. 

3.8. ROUBO: 
3.8.1. Em caso de roubo os equipamentos deverão ser substituídos no máximo em 05 

(cinco) dias. Não será aceito negativa de reposição independente de onde estiverem 
instalados. (Apresentaremos Boletim de Ocorrência). 

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 24 (vinte e quatro) horas. 

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

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

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. 	Em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da requisição. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. De Segunda-Feira a Sexta-Feira; exceto Feriados e Ponto Facultativo das 08:00 às 

16:00. 

Rua Francisco Ferreira Alves ng- 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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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. DEPTO DE EDUCAÇÃO - Rua Álvaro Ribeiro, n° 310, Centro em Conchal - SP 

CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-8000 - e-mail: dir educQconchal.sp.gov.br  e ou 
em outro local designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. 	Pertinente a natureza do objeto. 

9. AMOSTRA/VISITA TÉCNICA: 
9.1. A visita técnica nos locais que serão instalados os equipamentos deverá ser 

agendada através do fone: (19) 3866-8615 até o dia 16/10/17. 
9.2. LOCAL: Setor de Tecnologia da Informação, localizado na Rua Francisco Ferreira 

Alves, 364 - Centro em Conchal - SP 
9.3. HORÁRIO: das 09:00 às 15:00 de segunda a sexta - feiras exceto feriado e ponto 

facultativo. 
9.4. 	Feita a visita técnica, cada interessado receberá o Atestado de Visita técnica, o qual 

deverá ser apresentado junto com a proposta comercial, sob pena de 
desclassificação. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Sr. Vivair Renato Algarve - Chefe do Setor de Tecnologia da Informação. 

11. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
11.1. A despesa decorrente correrá por conta da Dotação Or çamentária do Elemento 

relativo ao exercício de 2017, a saber: 
11.1.1. n° 3390399999/123610015.2.024/02.12.03. (640) (647) - Ensino Fundamental - 

Fonte: Tesouro 
11.1.2.n° 3390399999/ 123610015.2.024/02.12.03. (652) (653) -  Ensino Fundamental - 

Fonte: QESE 
11.3. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 

	
) art. 17. ( ) Nenhuma. 

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
12.1. José Roberto Ferreira de Melo - Diretor do Departamento de Educação 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO MARCA/MODELO R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 65/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.764/17 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

TELEFONE: 	 ENDEREÇO ELETRÔNICO: 	  

Apresentamos nossa proposta para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
CORRETIVA, descritos abaixo objeto da presente licitação, modalidade Pregão Presencial, 
acatando todas as estipulações consignadas neste edital: 

VALOR GLOBAL R$ 0,00 (reais). 

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

Prazo de pagamento: 	  

Praça de pagamento: Banco: 	 Agência: 	 Conta Corrente: 	  

município: 	  

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

Prazo de garantia do objeto: 	  

Nome do responsável pela assinatura do Contrato: 	  

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

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  



8 7 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 	° 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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

	 , n° 	, Bairro 	 , Cidade 	 , Estado 	  

Local e data, 	 de 	2017. 

Assinatura 

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

MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 65/17 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.764/17 

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

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

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

a empresa 	 , situada na 	  n° 	 

Bairro 	 , na cidade de 	 , Estado de 	, CEP. 	  

inscrita no CNPJ n° 	 e Inscrição Estadual n° 	  

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

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

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

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

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

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

que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO A 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, de acordo com o edital do presente 
certame. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

II 

	

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

III 

	

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

4.2. Em caso de prorrogação contratual conforme Art. 57, inciso IV, da Lei Federal 
n° 8.666/93 atualizada, o reajuste do contrato será anual poderá ser concedido 
mediante aplicação da variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado). 

CLÁUSULA QUINTA 
- DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO CONTRATUAL 

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

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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5.2. Tratando-se de prestação de serviços o objeto poderá ser prorrogado por iguais 
períodos e assim sucessivamente respeitando o prazo máximo de duração de 
48 (quarenta e oito) meses, de acordo e conforme estabelecido pelo art. 57, IV da Lei 
Federal n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS PENALIDADES: 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA OITAVA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA NONA 
- DA PUBLICAÇÃO 

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

10.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o Sr. José Roberto Ferreira de 

Meio - Diretor do Departamento de Educação, desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

11.1. Fazem parte integrante deste instrumento contratual: 

• Edital; 
• Anexo VII - Termo de Referencia; 
• Anexo VIII - Planilha Proposta; 
• Termo de Ciência e Notificação. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DO FORO 

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

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
PREFEITO MUNICIPAL 

EMPRESA CONTRATADA 
CNPJ n° 

TESTEMU1VHAS: 

1 - 

RAPHAEL MORENO PANINI 
	

2 

ALEX CORDEIRO 

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

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

TERMO DE ADESÃO 

	 , portador do CPF n° 	  

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

n° 	no 	Bairro 

	  na cidade de 	 , representante legal da 

empresa 	 , cadastrada no CNPJ/CPF sob o 

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

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

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

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

Cidade, / / . 

Assinatura do Aderente 

Telefone: 

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

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

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

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

PDS 

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

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

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

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

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

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

Art. 5° - O Poder Executivo deverá promover campanhas de 
esclarecimento e estímulo à doação, como forma de incentivar o programa e o espírito de 
"comprometimento social" em todos os cidadãos. 
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Art. 6° - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

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

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 
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Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao0conchaLsp.gov.br  
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ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

    

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

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

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

DECRETA: 

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

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

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

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



O 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

  

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO/ ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 

n° 	/17. 
Contratação de empresa especializada na locação de 
microcomputadores, incluindo a instalação e manutenção 
corretiva. 
João Carlos Godói Ugo. 

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

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

Conchal (SP), 	de 	de 2017. 

CONTRATANTE 

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

Assinatura: 	  

CONTRATADA 
Nome e cargo: 	  
E-mail institucional: 

Assinatura: 	  

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 65/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.764/17 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA. 

RAZÃO SOCIAL: 

C1VPJ n°: 	  

ENDEREÇO: 	  

e-ma11: 	  

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

PESSOA PARA CONTATO: 

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

Local: 

 

, 

 

de 

 

de 2017. 

      

ASSINATURA 

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao0conchal.sp.gov.br  
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Licitação e Compras 

EDITAIS E LICITAÇÕES 

Fique por dentro dos documentos de editais e licitações da Prefeitura do Município de Conchal 

ISt 
PREGÃO PRESENCIAL 65/17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

CORRETIVA 

Divulgado em 29/09/2017 às 15:57:33hs 

PREGÃO PRESENCIAL 64/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA EM GERAL 

Divulgado em 29/09/2017 ás 15:55:53hs 

PREGÃO PRESENCIAL 62/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 

Divulgado em 18/09/2017 às 10:23:19hs 

PREGÃO PRESENCIAL 61/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PACIENTES DA REDE 

DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 

Divulgado em 18/09/2017 às 10:18:45hs 

PREGÃO PRESENCIAL 60/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS DE LED) 

Divulgado em 18/09/2017 às 10:14:07hs 

PREGÃO PRESENCIAL 59/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

Divulgado em 18/09/2017 às 10:11:13hs 

PREGÃO PRESENCIAL 58/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

Divulgado em 25/08/2017 às 13:36:16hs 

PREGÃO PRESENCIAL 57/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS (ETANOL E GASOLINA) 

Divulgado em 25/08/2017 às 13:35:17hs 

PREGÃO PRESENCIAL 02/17 - (ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO) AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTO CIRÚRGICO "ARCO CIRÚRGICO" 

Divulgado em 25/08/2017 às 13:33:34hs 

PREGÃO PRESENCIAL 56/17 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM 

PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

Divulgado em 22/08/2017 às 16:01:41hs 

PREGÃO PRESENCIAL 55/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 

Divulgado em 16/08/2017 às 08:23:10hs 
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São Paul 

CASELHG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o 
Processo licitatório 92/17, na modalidade de Pregão 59/17, na 
forma presencial, para a contrata* de empresa especializada 
para a prestação de serviços para operacionalização do Projeto 
Handebol no municipio de Castilho. Data: 16 de outubro de 
2017, às 09 horas. 0 edital completo e seus anexos serão 
fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade 
de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital será dispo-
nibilizado pelo e-mail: licitacao@castilhasp.gov.br.  Informações 
complementares que se fizerem necessárias deverão ser moeu-
radas pelo interessado na Divisão de Licitações desta municipa-
lidade, ou através do telefone (18)3741-9000 ramal 9034, quan-
do o assunto se relacionar com os termos do presente edital, ou 
no Departamento de Desporto e Lazer, através do telefone (18) 
3741 3313, quando a dúvida se relacionar com o objeto licitado. 
Aparecida de Fátima Gavioli Nascimento — Prefeita. 

Termo de Homologação. Processo Licitatorio 99/17. Pregão 
63/17. Objeto: Contrafação de seguro de veiculas automotores, 
com empresa seguradora, para 32 (trinta e dois) veiculos da 
frota municipal, pelo prazo de 12 meses, a contar da publicação 
da homologação. Considerando a adjudicação constante da ata 
dos trabalhos da sessão pública de julgamento, lavrada pelo SE 
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 lotes 
do objeto licitado, às empresas abaixo delineadas e determinar 
que sejam tomadas as providencias ulteriores. BrasilVelculos 
Companhia de Seguros. Avenida das Nações Unidas, 14.261, 
- Andar 29 Ala A — Vila Gertrudes. São Paulo - SP. CNRI IMF): 
01.356.570/0001-81. Lotes: 01, 04 e 05. Valor: RS 13.770,00 
(Treze mil, setecentos e setenta reais). Gente Seguradora S.A. 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 450 — Edifício— Centro Histórico. 
Porto Alegre— RS. CNN (MF): 90.180.605/0001.02. Lotes: 02, 03, 
06, 07, 08 e 09. Valor: RS 18.610,00 (Dezoito mil, seiscentos e 
dez reais). Castilho —SP, 27 de setembro de 2017. Aparecida de 
Fatima Gavioli Nascimento - Prefeita. 

CATANDUVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO 
DE CATANDUVA 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
CARTA CONVITE N° 01/2013 — OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA-
DOS PARA ASSESSORAMENTO NO PROCESSO DE REGULAMEN-
TAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS, REAVALIAÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA MEC, COM A FINALIDADE 
DE ADEQUAR AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS BRASILEIRAS DE 
CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO 
AS REGRAS DO NOVO PLANO DE CONTAS— PCASP, DE ACORDO 
COM A STN E TCE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES NAS PLANI-
LHAS ANEXAS Contratante: Superintendência de Agua e Esgo-
to de Catanduva — Contratada: NORMA PÚBLICA SOLUÇÕES EM 
GESTÃO PUBLICA LTDA - ME — Aditar o prazo do contrato em 
12 (doze) meses e o valor do contrato em RS 1.193,52 (um mil, 
cento e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos) passan-
do de RS 4.059,79 (quatro mil e cinquenta e nove reais e setenta 
e nove centavos) para RS 4.159,25 (quatro mil cento e cinquenta 
e nove reais e vinte e cinco centavos) mensais, totalizando um 
valor de RS 49.911,00 (quarenta e nove mil novecentos e onze 
reais) para 12 meses com vigência a partir do dia 16/09/2017 
conforme processo administrativo n° 3514/2017— Eng° Marcos 
Augusto Jardim — Superintendente. 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N. 37/20-.7 — OBJETO: — CONTRA-

TAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOTORES PARA 
BOMBAS SUBMERSAS A SEREM ACOPLADOS A BOMBEADORES 
EXISTENTES, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A CONTRATAÇÃO 
DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, INCLU-
SIVE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- Empresa Vencedora: 
PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA EPP, - VALOR 
RI 70.000,00 (setenta mil reais) - Eng° Marcos Augusto Jardim 
— Superintendente. 

CERQUEIRA CÉSAR  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR  

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Modalidade: Pregão Presencial n°. 058/17 — Processo Ff. 

089/17 — Registro de Preços 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César 
Contratada: FRIGORIFICO SANO EIRELI - EPP, com valor glo-

bal de 05 120.000,00 (cento e vinte mil reais), BELARIS ALIMEN-
TOS LTDA — EPP, com valor global de RS 42.250,00 (quarenta e 
dois mil, duzentos e cinquenta reais), ATACADÃO LOGISTICA E 
ALIMENTOS EIRELI — ME, com valor global de RS 592.400,00 
(quinhentos e noventa e dois mil e quatrocentos) 

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de 
gêneros alimenticios (carnes). 

Data da Assinatura do Contrato: 28/08/2017 
EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 
Modalidade: Pregão Presencial n°. 064/17 — Processo n°. 

098/17 Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César 
Contratada: INÁCIO LOPES - ME 
Valor global: RS 109.980,00 (cento e nove mil, novecentos 

e oitenta reais) 
Objeto: contratação de empresa especializada com forne-

cimento de mão-de-obra com equipe, equipamento e materiais 
para prestação de serviços de paisagismo, jardinagem, roçada e 
manutenção e restauração de jardins no municipio de Cerqueira 
César,conforme planilha orçamentaria, memorial descritivo e 
cronograma físico financeiro. 

Data da Assinatura do Contrato: 29/0912017 
REPETIÇÃO DO EDITAL 
Tomada de Preços 11° 004/17 — PROCESSO N° 084/17 
Objeto: Contratação de empresa com fornecimento de 

mão-de-obra, equipamentos e materiais para construção de 02 
(duas) salas de aula na EMEIEF Zely Meira Cacciolari, conforme 
especificação do edital. 

Data da Entrega dos Envelopes: 18 de outubro de 2017, as 
09h30, Dep. Licitações 

Data de Abertura: 18 de outubro de 2017, às 10:00 horas. 
Informações: Dep. Licitações — Rua Prof.  Hilda Cunha, n°. 

58, Fone/Fax (14) 3714-7200 — Ramal 220 — 	licitacoes@ 
cerqueiracesar.sp.gov.be  Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 
29 de setembro de 2017. 

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

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, e em conformidade com o disposto no artigo 
43, Inciso VI da Lei Federal n° 8.666/93 dc Lei 10.520/02, vem 
através deste, ADJUDICAR a EMPRESA INÁCIO LOPES - ML cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada com forneci-
mento de mão-de-obra com equipe, equipamento e materiais 
para prest ção de serviços de paisagismo, jardinagem, roçada e 
manutenção e restauração de jardins no municipio de Cerqueira • 
César, conforme planilha orçamentaria, memorial d scritivo e • 
cronograrn fisico financeiro, com valor global, RS 109.980,00 
(cento e nove mil novecentos e oitenta reais), relativo o Pregão 

Presencial n° 06407-Processo o° 098/15 de 20 de setembro de 
2017 —Adjudicado em: 29/09/2017 

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

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, e em conformidade com o disposto no artigo 
43, Inciso VI da Lei Federal n° 8.666/93 c/c Lei 10.520/02; vem 
através deste, HOMOLOGAR as empresas FRIGORIFICO SANY 
EIRELI - EPP, com valor global de RS 120.000,00 (cento e vinte 
mil mais), BELARIS ALIMENTOS LTDA — EPR com valor global de 
RS 42.250,00 (quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais), 
ATACADA° LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI — ME, com valor 
global de RS 592.400,00 (quinhentos e noventa e dois mil e qua-
trocentos), referente ao Pregão Presencial n° 058/17 — Processo 
LicitatOrio n° 089117 — Registro de Preços, de 28 de agosto de 
2017, cujo objeto é a eventual aquisição de géneros alimenticios 
(carnes) — Homologado em: 28108/17 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
MARCOS ANT0b110 ZALON, Prefeito de Cerqueira César, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, e em conformidade com o disposto no artigo 
43, Inciso VI da Lei Federal n° 8.666/93 c/c Lei 10.520102; vem 
através deste, HOMOLOGAR a empresa INÁCIO LOPES - ME 
com valor global de RS 109.980,00 (cento e nove mil, novecen-
tos e oitenta reais), referente ao Pregão Presencial n° 064/17 
— Processo Licitatário n° 098/17, de 20 de setembro de 2017, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada com fome-
cimento de mão-de-obra com equipe, equipamento e materiais 
para prestação de serviços de paisagismo, jardinagem, roçaria e 
manutenção e restauração de jardins no município de Cerqueira 
César, conforme planilha orçamentaria, memorial descritivo e 
cronograma físico financeiro— Homologado em; 29/09/17 

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

no uso de suas atribuições legais, resolve REVOGAR o procedi-
mento de Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.  
062/17— PROCESSO N° 096/17 —, para aquisição de materiais de 
consumo — estruturação da rede de serviços da proteção social, 
conforme edital. 

DETERMINO: Que seja revogado o certame, conforme dis-
posto no artigo 49, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

Prefeitura de Cerqueira César, 11 de setembro de 2017 
MARCOS ANTONIO ZALOTI - PREFEITO DE CERQUEIRA 

CÉSAR 

CERQUiLHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  

UCITAÇÃO DESERTA 
PREGÃO PRESENCIAL 45/2017- objetivando a contratação 

de empresa para serviços de exames por imagem (ITENS REMA- 
NESCENTES DO PREGÃO 40/20171.0 Prefeito Municipal no uso 
de suas atribuições legais torna público e declara esta licitação 
DESERTA. Cerquilho, 29/09/2017 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL 44/2017- registro de preços para 

aquisição parcelada de gêneros alimenticios.Os itens: bacon; 
moranguete, mortadela:sacos de papel para hamburguer e para 
hot dog foram fracassados e desertos neste certame. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2017 DE 29/09/2017 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 
Ata Contrato 75/2017 
Detentora da Ata: Comercial João Afonso Ltda 
Ata Contrato 76/2017 
Detentora da Ata: Cristão A. Da Costa 
Ata Contrato 772017 
Detentora da Ata:Nutricionale Com de Alimento ida 
Ata Contrato 780017 
Detentora da Ata:Mdk Meta Com e Ind Ltda 
Ata Contrato 79/2017 
Detentora da Ata:Prontinho Ind e Com Ltda 
Ata Contrato 80/2017 
Detentora da Ata:BF Coral e Distr Eireli Epp 
Ata Contrato 81/2017 
Detentora da Ata:Licitapira do A ao Z Com E efi Epp 
Ata Contrato 82/2017 
Detentora da Ata:Favoritto Com de Bebida e Alimentos 

Lida Me 
Ata Contrato 83/2017 
Detentora da Ata:Lactosoja Serv e Com Ltda Ep 
Ata Contrato 84/2017 
Detentora da Ata:Cerealista Barros Ltda Me 
Cerquilho, 29/09/2017 

MARIO LANGF 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE  

Aviso de Publicação. Termo de Colaboração n° 01/2017. (Lei 
13019/2014- Inexigibilidade de Licitação) Prefeitura Mun. de 
Cesário tange. Entidade Beneficiária: Associação Agua Branca. 
Objeto: Incremento à Agricultura Familiar. Valor do repasse: RS 
20.000,00. Vigência: 31/12/2017. Assinatura: 29/092017. 

Termo de Colaboração n° 02/2017. (Lei 13019/2014-Inexi-
gibilidade de Licitação). Objeto: Atendimento de cunho peda-
gógico, terapêutico e assistencial a alunos com deficiéncia 
múltipla e transtorno do espectro autista associado à deficiência 
intelectual múltipla. Valor do repasse RS 293.200,00. Vigência: 
01/01/2017 a 31/12/2017. Assinatura: 29/09/2017. 

CHARQUEADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA  

EXTRATO DE CONTRATO 
De ordem do Prefeito Municipal, 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 prestação de servi-
ços de 60 sessões de Oxigenoterapia hiperbárica ao paciente 
ANGELO PEDRO BONGANHI. 

DISPENSA: Art. 24, inciso IV da Lei Federal n.° 8.666/93. 
CONTRATO: 70/2077. 
PROCESSO: 1175/2017. 
DATA: 27 de setembro de 2017. 
CONTRATADA: 02 CENTRO HIPERBARICO PIRACICABA 

LTDA EPP. 
PRAZO: Até a realização das 60 sessões contratada, 
VALOR GLOBAL RS 18.000,00. 
Charqueada/SP, 29 de setembro de 2017.CARLOS ROBERTO 

BIEGASPrefeito em Exercido. 
EXTRATO DE CONTRATO 
De ordem do Prefeito Municipal, faço público, para conhe-

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

OBJETO:LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL, DENOMINADO 
COMO "ESPAÇO DE EVENTOS ARENA VERDE FORTE", QUE 
IDENTIFICA A ÁREA TOTAL A SER LOCADA, INCLUINDO PISTA 
DE MOTOCROSS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO. 

DISPENSA:Dispensada, inciso X, do amigo 24, da Lei Federal 
8.666/93. 

CONTRATO:71/2017. 
PROCESSO:1177/2017. 
DATA:27 de setembro de 2017. 
CONTRATADA:OSMAR GIULIATTI.  

PRAZO:05 a 15 de dezembro de 2017. 
VALOR GLOBALR5 60.000,00. 
Charqueada/SP. 29 de setembro de 2017.CARLOS ROBERTO 

BIEGASPrefeito em Exercício. 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 252017 
ATA DE JULGAMENTO 
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2017, às 14:00 

horas reuniram-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio para julga-
mento do Pregão Presencial em epígrafe que tem como objeto 
a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta 
seletiva de materiais recicláveis. A licitação tem uma única 
empresa participante, ALBERTO DO NASCIMENTO MACIEL— ME, 
sendo que a proposta apresentada pela empresa foi considerada 
a melhor oferta do certame Ocorre que a sessão inaugural foi 
suspensa para melhor análise dos documentos apresentados. 
Após análise da documentação apresentada, o Pregoeiro e Equi-
pe de Apoio DELIBERAM por INABILITAR a empresa ALBERTO DO 
NASCIMENTO MACIEL — ME por ter apresentado atestado que 
não faz referência ao objeta licitado, ou melhor, sequer especifi-
ca o Arpo de serviço que foi realizado. Diante da inabilitação da 
única empresa participante, o Pregão Presencial n.° 25/2017 é 
considerado FRACASSADO. fica concedido o prazo recusai de 
03 dias úteis para eventual interposição de recurso. Nada mais 
havendo a se tratas lavra-se a presente ata que vai assinada por 
todos os presentes.Charqueada, 29 de setembro de 2017. Carlos 
Roberto Biegas Prefeito Municipal em exercício. 

CHAVANTES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES 

EDITAL LICITAÇÃO FiNBUCA n.° 692017 — TOMADA DE 
PREÇO e.° 008/2017 — REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA 
GLOBAL —TIPO: MENOR PREÇO. 

OBJETO: Contratação empresa especializada na execução 
de obra de Recapeamento Asfaltai de diversas ruas do Munid-
pio de Chavantes, Estado de São Paulo, no regime de empreitada 
global, incluindo, o fornecimento de mão-de-obra, materiais e 
equipamentos necessários para a execução dos serviços, confor-
me as especificações técnicas contidas no Memorial Descritivo, 
Projeto de Localização (planta de Corte e Localização), Planilha 
(Orçamentada) Quantitativa de Custo e Cronograma Físico-
-Financeiro. DATA e HORA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 
19 de outubro de 2.017, às 10:00 horas. DATA E HORA PARA 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 19 de outubro de 2.017, ás 10:00 
horas. DATA LIMITE PARA CADASTRAMENTO: até o dia 16 de 
outubro de 2017. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 
DA LICITAÇÃO: Prefeitura Municipal de Chavantes, Secretaria 
de Administração, sala do Setor de Licitação, situada a Rua Dr. 
Altino Arantes, n° 464, Centro na Cidade de Chavantes SP, às 
10:00 horas. EDITAL NA INTEGRA, à disposição dos interessados 
no Setor de Licitação no endereço acima indicado, no horário 
das 08:00 às 11:00 horas e das MOO às 16:00 horas, ou atra-
vés do site oficial www.chavantes.sp.gov.br  INFORMAÇÕES E 
ESCLARECIMENTOS: Fone (141 3342.9290. P. M. Chavantes (SP), 
28 de setembro de 2017 — Mando de Jesus do Rego — Prefeito 
Municipal. 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

EGÃO PRESENCIAL 
Torna público aos interessados que est. 	o Pregão 

Presencial 64/17, Processo 5849/17 — Objeto: Registe 	ças 
para aquisição de tintas e materiais de pintura em g 
Encerramento dia 18/10/17 às 09:30 e abertura às 10:00 hor 
— O edital completo poderá ser adquirido no site www.conchal. 
sp.gov.br  e ou pelo e-mail: licitacaoeconchalsp.gov.br  — Maio-
res informaçoes poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 
364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 16,00 horas 
ou através do telefone (19)3866-8600. 

Conchal, 29 de setembro de 2017. 
DE Ademir Antonio deAzdedo— Dr. 	Azevedo — Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Torna público aos interessados que está aberto o Pregão 

Presencial 65/17, Processo 5764/17 — Objeto: Contratação 
de empresa especializada na locação de microcomputadores, 
incluindo a instalação e manutenção corretiva — Encerramento 
dia 19/10/17 às 09:30 e abertura às 10:00 horas — O edital 
completo poderá ser adquirido no site www.conchal.sp.gov.br  e 
ou pelo e-mail, licitacao@conchal.sp.gov.br  — Maiores informa-
ções poderão ser obtidas na Rua Francisco E Alves 364, Centro, 
Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através 
do telefone (19) 3866-8600. 

Conchal, 29 de setembro de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo — Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Toma público aos interessados que está aberto o Pregão 

Pres ial 67/17, Processo 6526/17 — Objeto: Registro de preços 
para co nação de empresa para confecção de impressos grá- 
ficos — Enc 	mento dia 23/10/17 às 09:30 e abertura às 10:00 
horas — O 	completo poderá ser adquirido no site www. 
conchal.sp.gov.br  •u pelo e-mail: licitacaoeconchal.sp.gov.br  
— Maiores infomiaço 	oderão ser obtidas na Rua Francisco F. 
Alves 364, Centro. Conch 	nos dias ateis das 08:00 às 16:00 
horas ou através do telefone • 3866-8600. 

Conchal, 29 de setembro de 2 
Dn Ademir Antonio de Azevedo — P 
TOMADA DE PREÇOS 
Fica RETIFICADO o item 14.1.3. do edital da tomada de pre-

ços 08/17, Processo 6123/17 — Objeto: contratação de empresa 
especializada para fomecimento de material e mão de obra 
para retomada de reforma do Centro de Alimentação Escolar de 
Conchal SP— ONDE SE LÊ: 63.000,00 LEIA-SE: 6.300,00. 

Conchal, 29 de setembro de 2017. 
Sc Luiz Vanderlei Magnusson — Prefeito Municipal. 

COSMÕPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 

EXTRATOS DE CONTRATOS 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis; CON-

TRATADA: SETEC — Serviços Técnicos Gerais — 3.  Alteração do 
Contrato LT n° 226/14 no valor total de 118 19.017,55; Assinatu-
ra: 21109/17; OBJETO: Realização de Necropsia pelo Serviço de 
Verificação de Óbitos de Campinas SP: MODALIDADE:Termo de 
Inexigibilidade n° 011/14 (Prorrogação de Contrato). 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis; CON-
TRATADA: José Ribas dos Santos Elétrica ME - Contrato LT n° 
123/17 no valor total de RS 20309,42; ASSINATURA: 28/09/17; 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de 
adequação das instalações elétricas do CEU — Centro Unificado 
de Esportes, com fomecimento de materiais e mão de obra; 
MODALIDADE: Convite n° 031/17. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis; CON-
TRATADA: Nowa Construtora & Serviços Eireli-EPP; Contrato LT 
n° 120/2017 no valor total de.R5 1.193.660,28; ASSINATURA, 
19/09/2017; OBJETO: Contratação de Empresa Especializada 
para Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação 
(Interna e Externa) de Prédios Escolares do Ensino Fundamental 
da Secretaria de Educação; Pregão Presencial n° 055/2017. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis; CON-
TRATADA: Sguil Comércio e Indústria de Alimentos Ltda-EPP; 
1.  ALTERAÇÃO CONTRATUAL — PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DE VIGÊNCIA (05 meses) CONTRATO LT n° 124/2016; ASSINA-
TURA: 21/09/2017; OBJETO: Aquisição de géneros alimenticios  

ncial 

s: CON• 
NTRATUAL 

) — CON-
TO: Aqui-
Merenda 

lis; CON-
CONTRA-

TUAL - TERMO DE ADITAMENTO E PRORROG ÇÃO 50 PRAZO 
DE VIGÊNCIA (03 meses) — CONTRATO LT n° 16/20 7 no valor 
total de RS 27.900,00; ASSINATURA: 18/ 9201'; OBJETO: 
Aquisição parcelada (mensal) de cestas bási s pa a Secretaria 
de Promoção Social e Ação Comunitária; Pr- o •resencial n° 
006/2017. 

Cosmópolis, 29 de setembro de 2017 — Eng° José Pivatto - 
Prefeito Municipal 

COTIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

CNPJ: 13.037.587/0001-55 AUTO POSTO SPW LTDA RS 
67.422,40 

JUSTIFICATIVA: Os pagamentos autorUadosnão 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. 

1)PA n° 11.48712017 PP n° 37/2017. Objeto: Contratação de 
Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Conetiva 
e Preventiva, com fomecimento de peças, em Equipamentos 
Odontológicos, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado na forma da lei. Tendo em vista a inexequibilidade 
da proposta de preços da licitante PEUSERV EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS ODONTO-MÉDICOS LTDA EPP e da inabilitação das 
demais, conforme a ata de encerramento da sessão do pregão 
em epigrafe ADJUDICO E HOMOLOGO o objeto deste certame 
à empresa VITÓRIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA 
EIRELI ME 

a) Dr. Magno Sauter — Secretário Municipal de Saúde 
2) PA n° 29.011/2017PP n° 59/2017. Objeto: Contratação 

de Empresa para fornecimento de Materiais para Instalação 
de Infraestrutura de Redes e Redes Telefónicas ADJUDICO E 
HOMOLOGO o objeto deste certame às seguintes empresas 
pelo valor unitário dos itens, 1 — LANCONEX TECNOLOGIA 
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ME, para os itens: 
01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24.2 — MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA ME para os itens 04 e 07. 

a) Raphael Gheneim de Camargo — Secretário de Gestão e 
Inovação Estratégica 

AVISO DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura do Município de Cotia toma publico p/ conhe-

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

1) PA n° 32.4170017. PP n° 77/2017 às 09:30 hs do dia 
19/10/2017. Objeto: Contratação de Empresa para Prestação 
de Serviços de Limpeza de Fossas Sanitárias e Desobstrução de 
Ramal de Esgoto dos Prédios Públicos da Prefeitura de Cutia, 
pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogam na 
forma da lei. 

a) André Luiz Vasques — Secretário Municipal de Educação 
Maiores informações e cópias dos editais estarão dispo-

niveis para eventual aquisição pelos interessados no Depto de 
'Compras e Licitações, no horário das 09:30 às 13:00 e das 14:00 

'15:30hs sito à Av. Professor Joaquim Barreto, 1.009 — Bairro 
do • alaia — Cotia — SR Telefone (11) 4616 — 4846 ramal 4. 
Sofia os editais pelo e-mail rosana.compras@cotia.sp.gov.bn  

2)Te o Aditivo 002 ao Contrato 055/15 — Proc. 27.870/15 
— Dispensa 11/15, ficou renovado o processo por mais 12 
meses, valor '  nsal RS 2.567.79, Locadora: ANGELA SPEGIO- 
RIN, data ass 	92017. 

CRAVINHO 

PREFEITURA MU t-IPAL DE CRAVINHOS 

EXTRATO DE CONT TO 
Aditamento do Con ato n° 002/2016: FUNDO DE APO-

SENTADORIA DO MUNIC 10 DE CRAVINHOS — x — KANSAI 
GESTÃO DE RECURSOS E TERCEIROS LTDA; Cláusula 2.. 
Demais Inalteradas. 

Aditamento do Contrai n° 003/2016: FUNDO DE APOSEN-
TADORIA DO MUNICIPIO D CRAVINHOS — x — MR TREINA. 
MENTO EMPRESARIAL LTDA EPP; Cláusulas 1°, 2° e 3'. Demais 
Inalteradas 

LEI COMPLEMENTAR N 0270/2017, DE 27 DE SETEMBRO 
DE 2017. 

"DISPÕE SOBRE O IM iSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL-
QUER NATUREZA — ISS. • ALTERA E FIXA A TABELA QUE 
ESTABELECE AS AUQUOT Dl ISSQN; ALTERA A LEI MUNICIPAL 
N.128/2003, E DÁ OUT 5 PROVIDÊNCIAS". 

CRUZÁLiA 

PR 	A MUNICIPAL DE CRUZÁLIA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2017 
Processo n° 1.453/2017 — Pregão Presencial n° 040/2017. 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL E INSTRUMENTAL 
PARA O DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CRUZÁLIA - SR Contratante: Prefeitura Municipal de Cruzália. 
Contratada TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA - EPP, 
inscrita no CPNJ sob o n° 64.815.897/0001-94. Vencedora dos 
itens: 6, 146, 157, 158, 200, 201, 202, 203, 205, 206 e 207. 
Data da Assinatura: 28/09/2017. José Roberto Cirino - Prefeito 
Municipal 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0492017 
Processo n° 1.4532017 — Pregão Presencial e° 040/2017. 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL E INSTRUMENTAL 
PARA O DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CRUZÁLIA - SP. Contratante: Prefeitura Municipal de Cruzália. 
Contratada MAMED COMERCIAL LTDA - EPP, inscrita no CPNI 
sob o n° 21.608.296/0001-06. Vencedora dos itens: 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 69, 70, 98, 106, 117, 119, 136, 142 e 216. Data da 
Assinatura: 28/09/2017. José Roberto Cirino - Prefeito Municipal 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.  050/2017 
Processo n° 1A53/2017 — Pregão Presencial n° 040/2017. 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO dk AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL E INSTRUMENTAL 
PARA O DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CRUZÁLIA - SR Contratante: Prefeitura Municipal de Cruzália. 
Contratada CIRURGICA OLIMPIO — EIRELU - EPP, inscrita no 
CNPJ n° 01.140.868/0001.50. Vencedora dos itens: 13, 92, 123, 
149 e 163. Data da Assinatura: 28/092017. José Roberto Cirino 
- Prefeito Municipal 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2017 
Processo n° 1.453/2017 — Pregão Presencial fr 040/2017. 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL E INSTRUMENTAL 
PARA O DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CRUZADA - SR Contratante: Prefeitura Municipal de Cruzália. 
Contratada MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - 

(compostos lácteos) para Merenda Escolar; Pre 
n° 029/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosm 
TRATADA: Alnutri Alimentos Ltda; 1.  ALTERAÇÃO 
— PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA (05 
TRATOU rf 123/2016; ASSINATURA: 21/092017; 
tição de géneros alimentícios (compostos lácteos 
Escolar; Pregão Presencial n 0292016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de C sm 
TRATADA: Comercial João Afonso Leda; 1. ALTE 

iMpre1125110fidal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

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

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

o " 

Pregão: 	65/2017 

Processo: 	2017/8/5764 

Objeto: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, 
INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA. 

PREÂMBULO 

No dia 19 de outubro de 2017, às 101100min, reuniram-se na sala de Licitações, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL sito na 
R.FRANCISCO FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP. os integrantes da Comissão de Licitação. senhores(as) RAPIIA EL MORENO 
PANINI (Pregoeiro), ALEX CORDEIRO (Equipe de apoio) e THIAGO DOS SANTOS MARIA (Equipe de apoio), designados conforme Portaria n" 
3930, de 2 de janeiro de 2017 para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. 

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

CREDENCIAMENTO 

REPRESENTANTES 	 EMPRESAS 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

EDGAR SCHULTER MARQUES DA SILVA 	 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L'I'DA - EPP 

MARCOS GAETA LOPES 
L&M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI -
EPP 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

REGISTRO DO PREGÃO 

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio. o Pregoeiro examinou a 
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no Edital, tendo classificado as propostas e selecionados entre os 
Autores das demais. os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos. nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 40  da 
Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

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

Item: 001.001 
Fase: Propostas 

L&M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - EPP 
A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

Fase: 1" Rodada de Lances 
L&M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ['RELI EPP 
A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

Fase: 	Rodada de Lances 
L&M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - EPP 

	

R$ 215,0000 
	

3 1.94% Selecionada 

	

R$ 162,9500 
	

0.00% Selecionada 

	

R$ 161.9500 
	

1.27% 

	

R$ 160,0000 
	

0.00% Vencedor 

	

R$ 161,9500 
	

De. 	ou 

CLASSIFICAÇÃO 

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

presa de 

EMRPESA 
	

VALOR 	CLASSIFICAÇÀO 

Item: 001.001 
A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 	 R$ 162,95 	I' Lugar 
L&M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - 

	

R$ 215.00 	2° Lugar EPP 

Emitido em 19/10/2017 às 10:22:32 	 Página 1 de 2 



PREGOEIR 	QU IP DE APOIO 

L M RENO PANINI 

Pr oeiro 

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

NEGOCIAÇÃO 

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

‘el com 

      

HABILITAÇÃO 

Aberto o 2° Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendi nto dos 
requisitos estabelecidos no edital. 

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

 

  

RESULTADO 

   

 

A vista da habilitação, foi declarado: 

001.001 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 
	

R$ 160,00 	 Vencedor 

  

      

 

ADJUDICAÇÃO 

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

  

 

ENCERRAMENTO 

O envelope Documentação não aberto da empresa L& M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIREL1 — EPP foi devolvido ao 
representante da mesma o Sr. Marcos Gaeta Lopes após a conclusão do presente certame. 

 

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

  

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

   

 

Não houve registro de ocorrências. 

   

      

ASSINAM: 

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

	ECI 	  
EDG 	CHULTER MARQUES DA SILVA 

A2 WORKS COMERCIO E S RVICOS LTDA - EPP 

&M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIREL1- EPP 

ALEX CORDEIRO 

Equipe de apoio 

THIAGO DO SANTOS MARIA 

Equipe de apoio 

Emitido em 19/10/2017 às 10:22:33 
Página 2 de 2 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Fica. HOMOLOGADA como vencedora do "PREGÃO PRESENCIAL" N° 

65/17, a empresa: A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. — EPP, 

inscrita no CNPJ N° 04.121.167/0001-61, vencedora do certame, ofertando o 

valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por locação, perfazendo o valor 

global de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), tendo como objeto 

a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 

MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E 

MANUTENÇÃO CORRETIVA, PARA SUPRIR/ATENDER A 

NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. 

Conchal, 19 de outubro de 2017. 

\ 
fh . 

Prefeito Muni 'pai 

• , 
EI GNUSSON 

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

CNPJ 45.331.188/0001-99 — e-mail: gabinere((f:conchal.e.00v.br — lIorne Page: nrcp://www.conehal.s.p.crov.br. 
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CONTRATO N° 73/17 
PREGÃO PRESENCIAL Ir 65/17 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.764/17 

Aos 19 dias do mês de outubro do ano de 2017, nesta cidade de Conchal SP, compareceram 

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

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

a empresa A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP, situada na Rua Doutor 

Nogueira Martins n° 502 e 506, Bairro Vila da Saúde em São Paulo SP - CEP. 04.143-020, 

inscrita no CNPJ n° 04.121.167/0001-61 e Inscrição Estadual n° 116.059.970.119, 

representada pelo Sr. Daniel de Aquino Martins, portador do CPF n° 338.315.478-58 e 

RG n° 34.986.497-4, denominada CONTRATADA, para celebrar o presente instrumento, 

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

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

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

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

que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO A 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, de acordo com o edital do presente 
certame. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

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

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

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, inclusivt na entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

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

  

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao0conchal sp.gov.hr  
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2.2 	Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n" 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. Fica ajustado o valor do presente instrumento em R$ 160,00 (cento e sessenta 
reais) por locação, perfazendo o valor global de R$ 192.000,00 (cento e noventa e 
dois mil reais). 

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

4.2. Em caso de prorrogação contratual conforme Art. 57, inciso III, da Lei Federal 
n° 8.666/93 atualizada, o reajuste do contrato será anual poderá ser concedido 
mediante aplicação da variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado),. 

CLÁUSULA QUINTA 
- DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO CONTRATUAL 

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

N\\\  

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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5.2. Tratando-se de prestação de serviços o objeto poderá ser prorrogado por iguais 
períodos e assim sucessivamente respeitando o prazo máximo de duração de 
48 (sessenta) meses, de acordo e conforme estabelecido pelo art. 57, IVda Lei Federal 
n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS PENALIDADES: 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA OITAVA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA NONA 
- DA PUBLICAÇÃO 

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

Rua Francisco Ferreira Alves 0364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: jicitacaoPconchal sp.gov.br  
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CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

10.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o Sr. José Roberto 
Meto - Diretor do Departamento de Educação, desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

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

Ferreira de 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DO FORO 

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

TESTEMUNHAS: 

" 

Rua Francisco Ferreira Alves ng. 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 65/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.764/17 

CONTRATO N° 73/17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

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

locação de microcomputadores, incluindo a instalação e manutenção corretiva. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. A aquisição aqui descrita justifica-se pela necessidade de locar microcomputadores 

para laboratório de informáticas das escolas do Município, sendo que de imediato o 
Depto de Educação ira utilizar apenas 35 microcomputadores e os demais de acordo 
com a necessidade da demanda. 

2.2. A vantagem da locação vem sendo viável ao município visto que o valor do 
microcomputador no final do primeiro ano de uso equivale a aproximadamente 50% 
do valor investido em relação compra, além disso, o custo total de seu ciclo de vida 
supera muito a quantia despendida com a compra/manutenção que demanda de um 
alto investimento inicial e a depreciação patrimonial. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. Quantitativo: 

ITEM QUANTIDADE HARDWARE DESCRIÇÃO MARCA R$ 
UNIT. 

R$ TOTAL  
ANO 

01 100 unidades 

Processador: 

Cache de 6MB - 
Smart Cache 

Litografia 14 NM 
Número de núcleos: 4 
Número de threads: 4 
Frequência baseado 

em processador 
mínimo: 3,00GHZ 
Frequência turbo 
max: 3,50 GHZ 
Velocidade do

AOC/E970SWNL barramento: 8 GT/s 
DMI 3 

TPD: 65W 

DELL/OPTIPLEX 
3050 

RAGTECH/SIDE 
WAY 300 V A 

slots  

160,00 192.000,00 

Placa Mãe: 

Lan: Realtek GB E 
Lan chip 

10/100/1000 mbit 
1 x PCI Express x 16 
slot, running at x 16 
2 x PCI Express x 1 

Interface de 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchal.sp.gov.br  
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armazenamento: 1.4 x 
SATA 6 GB/s 
connectors 

USB: 
4 x USB 3.0/2.0 ports 
6 x USB 2.0/1.1 ports 
Conectoresinternos: 

lx 24 — pin ATX main 
power connector 

1 x 4 — pin ATX 12V 
power connector 
4 x SATA 6 GB/s 

connectors 
1 x CPU fan header 

1 x System fan header 
1 x front panei header 
1 x front panei audio 

header 
1 x S/PDIF out 

header 
1 x USB 3.0/2.0 

header 
2 x USB 2.0/1.1 

headers 
lx Trusted platform 

module 
1 x clear CMOS 

Jumper 
Conectores painel 

traseiro: 
1 x PS/2 mouse port 
1 x OS/2 Keyboard 

port 
1 x D-Sub port 
1 x HDMI port 

2 x USB 3.0/2.0 ports 
2 x USB 2.0/1.1 ports 

1 x RJ-45 port 
3 x áudiojackrs (line 
In, line Out, Mic In). 

Bios 

lx 64 Mbit Flash 
Use Of Licensed AMI 

UEFI BIOS 
PNP 1.0a, DMI 2.7, 
WFM 2.0, SM BIOS 

2.7, ACPI 5.0 

Memória 
8GB de memória Ram 

DDR3 ou superior 
Hard Disk HD 1TB 

Monitor 

Monitor LCD LED 
18.5 (Widescreen) 

Tamanho da Imagem 
Visível (Diagonal) 

47cm 
Pixel Pitch 0,3mm 
Brilho 200 cd/m2  

Relação de contraste 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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(dinâmico) 20.000.00: 
1 

Tempo de resposta: 
5ms 

Ângulo de visão 
horizontal 90° 

Ângulo de visão 
vertical 50° 
Resolução 

máxima/recomendada 
1366 x 768 

Suporte de Cores 
maior que 16 milhões 
Conectores analógico 

(RGB) 
Teclado PS2 ou USB abnt2 

Mouse: 
PS2 ou USB 800dpi 

netscrool ÓTICO 
Gravador: Gravador de DVD 

Estabilizador: 
Estabilizador de 

300VA Bivolt 

Software: 

-Windows 10 
Professional 

-Office Stander 
(Outlook, Word, Excel, 
Power Point, OneNote, 

Publisher) 
-Antivírus (Licenciado) 

Cabo de rede 
e energia 

Os cabeamentos das 
salas de informática 

deverão ser feitos pela 
CONTRATADA, em 6 
(seis) salas de acordo 
com a demanda, ao 
quais deverão estar 

incluso a mão de obra 
e materiais e todos os 

custo operacionais 
direto e indiretamente 

3.2. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
3.2.1. Os equipamentos locados deverão ser novos e sem uso, e ter as características 

mínimas descritas neste termo de referência. 
3.2.2. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por todos os atendimentos técnicos. 
3.2.3. No preço deverá estar incluso os serviços de instalação, configuração na rede da 

CONTRATANTE (Domínio), manutenção corretiva, remanejamento e retirada de 
equipamentos, seguro dos equipamentos durante a vigência do contrato incluindo 
toda a despesa com transporte, utilização de estacionamentos nas proximidades dos 
locais de execução dos serviços, refeição, etc. 

3.3. ENTREGA E RETIRADA: 
3.3.1. A CONTRATADA será responsável pela entrega e retirada de todos os equipamentos 

nos locais especificados, em horário a ser acordado entre as partes,rt e segunda a 
sexta-feira, das 08h30 às 16h30. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL O O O 2 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

3.3.2. As entregas dos equipamentos deverão ser realizadas em até 30 (trinta) dias co dos 
após a assinatura do contrato. 

3.3.3. Por ocasião das entregas dos equipamentos, a CONTRATANTE fará a verificação de 
recebimento, com base nos volumes e descrição nos documentos fiscais. 

3.3.4. Os equipamentos será o conferidos e vistoriados por técnicos do (Departamento de 
Informática) da CONTRATANTE, e deverão ter um lacre e um dispositivo físico de 
segurança, impossibilitando a abertura do gabinete, com acesso apenas pelos 
técnicos autorizados pela CONTRATADA. 

3.3.5. Sempre que o lacre estiver rompido a CONTRATADA deverá comunicar o fato ao 
responsável pela locação, que tomará as devidas providências. 

3.3.6. Na entrega as verificações que implicarem na abertura dos equipamentos deverá ser 
acompanhada por representante legal ou credenciada da CONTRATADA, a fim de 
preservar a garantia dos equipamentos e recolocação do lacre, se for o caso. 

3.3.7. O seguro dos equipamentos é de responsabilidade da CONTRATADA. 
3.3.8. Na retirada, quando solicitado pelo responsável pela locação, a CONTRATADA deverá 

efetuar a cópia de segurança das informações. Será de responsabilidade da 
CONTRATANTE o fornecimento de mídia, caso necessário. 

3.4. INSTALAÇÃO: 
3.4.1. Todos os softwares solicitados deverão estar instalados e configurados. 
3.4.2. As licenças do Sistema Operacional instalado nos equipamentos serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 
3.4.3. A instalação e configuração dos equipamentos locados serão de responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive na rede da CONTRATANTE, sendo facultado a 
CONTRATANTE valer-se de serviços de técnicos próprios quando for ocaso. 

3.4.4. Os serviços incluem a preparação dos equipamentos, com a instalação e 
configuração de softwares fornecidos pela CONTRATADA conforme descrito, 
compartilhamento de pastas, configuração dos equipamentos na rede da 
CONTRATANTE e a instalação de qualquer tipo de periférico (impressoras, scanners 
etc). 

3.5. MANUTENÇÃO CORRETIVA: 
3.5.1. Durante o período da prestação do serviço de locação, a CONTRATADA, compromete-

se a executar os serviços de manutenção corretiva de Hardware, sempre que se fizer 
necessário. 

3.5.2. Os serviços de manutenção corretiva deverão incluir, quando necessário, a limpeza 
física interna e externado equipamento e todos os seus componentes: teclado, 
mouse, gabinete, monitor e caixas de som e a limpeza lógica do disco. 

3.5.3. Sempre que for constatado dano nos equipamentos de corrente de mau uso ou 
vandalismo a CONTRATADA deverá apresentar relatório específico e detalhado para 
reivindicação de ressarcimentos. 

3.5.4. A manutenção corretiva deverá ser realizada sempre que solicitada pela 
CONTRATANTE, mediante a abertura de chamado na CONTRATADA. 

3.5.5. O atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado 
a partir da abertura do chamado pela CONTRATANTE. 

3.5.6. Quando da não solução do problema no período mencionado no item 3.5.5, a 
CONTRATADA deverá substituir por outro equipamento com as mesmas 
especificações ou superior (e efetuara cópia dos arquivos do computador de origem 
para o substituto). 

3.5.7. Todo equipamento substituído, deverá possuir as mesmas configurações do anterior. 
3.5.8 A manutenção, atualização e possíveis correções que possam ocorrnos softwares 

durante o período de contrato serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
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3.5.9. Ficam excluídos serviços de rede elétrica e lógica externos aos equipamentos. 

3.6. COMUNICAÇÃO E REGISTRO DE ATENDIMENTOS: 
3.6.1. A CONTRATADA deverá fornecer os números de telefone, fax e endereço de e-mail de 

sua Central de Atendimento. 
3.6.2. A CONTRATADA deverá dispor da Central de Atendimento para recebimento dos 

chamados de manutenção e para outras comunicações necessárias da 
CONTRATANTE. 

3.6.3. A Central de Atendimento deverá funcionar, no mínimo, de segunda a sexta-feira, 
das 08h00 às 18h00. 

3.6.4. A CONTRATADA deverá dispor também de recursos para o recebimento de chamados 
por e-mail a qualquer horário. 

3.6.5. Quando 	da 	solicitação 	de 	serviço, 	a 	CONTRATANTE 
fornecerá, para fins de 	abertura 	de 	chamado 	técnico, 	as 
seguintes informações: 

	

3.6.5.1. 	Identificação do 	equipamento; 

	

3.6.5.2. 	Local onde o equipamento está instalado; 

	

3.6.5.3. 	A normalidade observada; 

	

3.6.5.4. 	Nome do responsável pela solicitação; 

	

3.6.5.5. 	Telefone para contato; 

	

3.6.5.6. 	Observações adicionais relevantes. 
3.6.6. Todos os chamados realizados pela CONTRATANTE deverão ser registrados pela 

CONTRATADA, para acompanhamento e controle, sendo necessário repassara 
informação de identificação do chamado ao responsável pela solicitação. 

3.6.7. A CONTRATADA, durante o período de locação, deverá atender ON SITE os serviços 
de instalação, remanejamento e manutenção aqui descritos, no horário das 08h00 às 
16h30, de segunda à sexta-feira. O atendimento será realizado nas dependências da 
CONTRATANTE, todas situadas no Município de Conchal SP. 

3.6.8. A CONTRATADA deverá efetuar, quando solicitado pela CONTRATANTE por 
intermédio de abertura de chamado, o remanejamento de equipamentos entre áreas 
distintas, sem custo adicional à CONTRATANTE. 

3.6.9. Somente serão atestados, para efeito de pagamento, os dias de efetiva 
disponibilização dos equipamentos locados à PREFEITURA DE CONCHAL com 
pagamento proporcional. 

3.7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
3.7.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir todos os requisitos de segurança da 

informação, cumprindo e respeitando a preservação, o sigilo, a integridade, os 
direitos autorais, os aspectos legais, os diversos tipos de acessos a sistemas e a 
dados, sob pena de, não o fazendo, serem-lhe aplicadas as penalidades previstas no 
instrumento contratual. 

3.7.2. ACONTRATADA assume toda responsabilidade pelo ônus decorrentes das leis 
trabalhistas, previdenciária se encargos sociais, mantendo a CONTRATANTE à 
margem de quais quer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a 
CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias nesse particular, considerada como 
única empregadora. 

3.7.3. A CONTRATADA é responsável pela execução do objeto deste instrumento em plena 
conformidade com as especificações e normas técnicas pertinentes, obrigando-se a 
reparar, refazer ou repor qualquer parte da execução do serviço, que venha a 

14). apresentar defeitos ou incorreções, no prazo que lhe for fixado, sem ônus dicionais. 
3.7.4. A CONTRATADA se responsabiliza pela conduta que seus empregados deverão ter 

durante o período de trabalho no recinto da CONTRATANTE, assegurando que os 
/: 

r  
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mesmos manterão o devido respeito e cortesia no relacionamento coM os 
funcionários da CONTRATANTE. 

3.7.5. O gerenciamento da equipe técnica e a coordenação dos trabalhos estar sob a 
responsabilidade da CONTRATADA, ficando a cargo da CONTRATANTE o 
acompanhamento dos serviços executados. 

3.7.6. A CONTRATADA deverá designar um coordenador, que quando solicitado pela 
CONTRATANTE, se reunirá como responsável pela solicitação, visando 
acompanhamento na execução dos serviços prestados. 

3.7.7. A CONTRATADA deverá utilizar quantos técnicos julgar necessário para execução 
dos serviços deste contrato, garantindo durante toda a vigência do contrato, a 
capacidade técnica de seus profissionais. 

3.7.8. A CONTRATADA obriga-se a substituir, imediatamente, os profissionais a locados 
para realização do objeto contratado, sempre que a CONTRATANTE observar 
ineficiência na qualidade dos serviços e/ou na capacitação técnica. 

3.7.9. Os empregados da CONTRATADA, quando da realização de serviços nas 
dependências da CONTRATANTE, deverão estar devidamente identificados com 
uniforme da CONTRATADA. 

3.7.10. Para efeito de fiscalização a CONTRATADA ficará obrigada a prestar informações e 
esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE ou pelo preposto por ela designado, 
garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos aos serviços 
executados ou em execução. 

3.8. ROUBO: 
3.8.1. Em caso de roubo os equipamentos deverão ser substituídos no máximo em 05 

(cinco) dias. Não será aceito negativa de reposição independente de onde estiverem 
instalados. (Apresentaremos Boletim de Ocorrência). 

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 24 (vinte e quatro) horas. 

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

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

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. 	Em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da requisição. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. De Segunda-Feira a Sexta-Feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 08:00 às 

16:00. 
6.2. As entregas serão parceladas durante a vigência contratual. 
6.3. Vigência Contratual de 12 meses. 
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7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. DEPTO DE EDUCAÇÃO - Rua Álvaro Ribeiro, n° 310, Centro em Conchal - SP 

CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-8000 - e-mail: dir educgconchal.sp.gov.br  e ou 
em outro local designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 

	

8.1. 	Pertinente a natureza do objeto. 

9. AMOSTRA/VISITA TÉCNICA: 
9.1. A visita técnica nos locais que serão instalados os equipamentos deverá ser 

agendada através do fone: (19) 3866-8615 até o dia 16/10/17. 
9.2. LOCAL: Setor de Tecnologia da Informação, localizado na Rua Francisco Ferreira 

Alves, 364 - Centro em Conchal - SP 
9.3. HORÁRIO: das 09:00 às 15:00 de segunda a sexta - feiras exceto feriado e ponto 

facultativo. 

	

9.4. 	Feita a visita técnica, cada interessado receberá o Atestado de Visita técnica, o qual 
deverá ser apresentado junto com a proposta comercial, sob pena de 
desclassificação. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Sr. Vivair Renato Algarve - Chefe do Setor de Tecnologia da Informação. 

11. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
11.1 A despesa decorrente correrá por conta da Dotação Orçamentária do Elemento 

relativo ao exercício de 2017, a saber: 
11.1 1. n° 3390399999/123610015.2.024/02.12.03. (640) (647) - Ensino Fundamental -

Fonte: Tesouro 
11.1.2. n° 3390399999/123610015.2.024/02.12.03. (652) (653) - Ensino Fundamental -

Fonte: QESE 
11.3. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma. 

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
12.1. José Roberto Ferreira de Melo - Diretor do Departamento de Educação 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
A2 Works Comércio e Serviços Ltda. - EPP. 
no 73/17. 
Contratação de empresa especializada na locação de 
microcomputadores, incluindo a instalação e manutenção 
corretiva. 
João Carlos Godoi Ugo. 

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

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

Conchal (SP), 19 de outubro de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e c 
E-mail ins 
E-mail pe 

o: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
itucional: orefeito(dconchal.sp.zov.br   
oai: vandomagnusson(4hotmail.com   

 

4- 
Assinatur 

CONTRAT 
Nome e cargo Daniel de Aquino Martins - Sócio - Proprietário. 
E-mail institucional: ?pmerciaWa2works.com.br  

Assinatura: 
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