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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 72/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.288/17 

REGISTRO DE PREÇOS 

DATA DA SESSÃO: 23/11/17 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 23/11/17 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 23/11/17 das 09:30 ás 10:00 horas. 
LOCAL: Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 
364, Centro em Conchal SP (Sala de Licitações). 

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

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

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

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

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

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
IMPRESSÃO DE PANFLETOS, CARTAZES, CONVITES DE EVENTOS E FICHAS 
DE PROTOCOLO EM DIVERSAS MEDIDAS, DOBRAS E TIPOS DE PAPÉIS 
JUNTAMENTE COM A CONFECÇÃO DA ARTE, 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 preãmbulo 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.; 
Declaração de cumprimento do requisito de Habilitação (ANEXO II). 
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). 
Declaração de enquadramento de ME ou EPP, protocolada na Junta Comercial; 

e 	Ficha Cadastral Completa e ou Simplificada emitida pela Junta Comercial, 
CONTENDO A DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME, EPP e MEI. 

fl 	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. 

1V 	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 apresentação das declarações supracitadas nas alíneas c), d) e e), não 
acarretara no afastamento da empresa licitante, portanto não poderá gozar dos 
beneficios da Lei Complementar n° 123/06 alterada pela Lei Complementar 
147/2014. 

7. 	DA IDENTIFICAÇÃO 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° 72/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.288/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 23/11/2017 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 72/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.288/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 23/11/2017 
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7.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente, ou por servidor da Administração Pública, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
00007 0 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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. 

8.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre 'o valor 
unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 

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

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

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

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

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

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

8.9. O Programa Específico supracitado do Município deverá ser adquirido pelo site: 
http: / www. conchal. sp. gov. bri source orgao s / licitacao compras /  . 

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; f 
9.1.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a7 

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 ECONÓMICO-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 fisica. 

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

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

9.3.2. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, 
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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, 

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

11.1.1. A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas 
de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances 
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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$ 0,02 (dois centavos). 

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

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

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

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

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

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

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

11.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificada a menor proposta 
vencedora, o Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 
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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 22, 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 ME, EPP e MEI 
SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LEI 
COMPLEMENTAR 147/14: 

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 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 Mês, EPPs e MEIs remanescentes, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

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

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

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

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

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

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

12.2.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa 
ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, caso 
apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, 
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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 as 
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, 
expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da 
sessão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sua publicação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedorjgestor da Ata Registro 
Preços objeto da presente licitação; 
Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço prestando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vencedora do certame de planilha de custos e demais documentação que comprovem 
a necessidade do respectivo reajuste, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro da Ata Registro Preços, mediante prévia autorização da 
Administração Municipal. 
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22. 	DAS PENALIDADES: 
22.1. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24.13. Fazem partes integrantes deste edital: 
denciamento. 
de cumprimento e requisito de habilitação. 
de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
de conhecimento e aceitação do teor do edital. 
de regularidade perante o ministério do trabalho. 
de fatos supervenientes. 

referência. 
proposta. 
Registro de Preço. 

ANEXO ÚNICO - TERMO DE DOAÇÃO. 
24.14. OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, INFORMAÇÕES, 

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

Conchal, 31 de outubro de 2017. 
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ANEXO I 

MINUTA CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 72/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.288/17 

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

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

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

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

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

certame, na sessão pública de processamento do Pregão. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

(Firma reconhecida) 

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 72/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.288/17 

	 , inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	  por intermédio de seu 

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

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

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

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

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

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

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 72/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.288/17 

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

convocatório, que a empresa 	  (denominação da pessoa 

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

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

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

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

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

Presencial, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 72/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.288/17 

	  inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

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

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

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

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

cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 72/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.288/17 

	 , inscrita no CNPJ n° 	  

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

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

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

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

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

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

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

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao0conchal.sp.gov.br  
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 72/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.288/17 

	 , nome da empresa (CNPJ) 

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

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

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

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data, 	 de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 72/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.288/17 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame a Contratação de Empresa Especializada para 

Prestação de Serviços na Impressão de panfletos, cartazes, convites de eventos e fichas 
de protocolo em diversas medidas, dobras e tipos de papéis juntamente com a 
.confecção da arte. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. A contratação da prestação de serviço aqui descrita justifica-se pela necessidade de 

divulgar as campanhas e ações desenvolvidas pelos diversos setores da Prefeitura. 
2.2. As impressões de panfletos e cartazes, contribuem para manter a população 

devidamente informada sobre as ações e atividades desenvolvidas pelo Município de 
interesse geral. 

2.3. As impressões dos convites, se faz necessária para convidar autoridades, escolas, 
população em geral em eventos como aniversário da cidade, Dia da Independência do 
Brasil, Formaturas, entre outros eventos, assim como a impressão de fichas de 
protocolo para registrar as pessoas presentes nos eventos. 

2.4. A Prefeitura do município de Conchal não possui profissional na área de publicidade e 
propaganda e nem software para a confecção de arte, por isso a necessidade da 
confecção ser feita por um profissional qualificado juntamente com a impressão. 

2.5. Por esses aspectos, e por entender que a natureza do consumo deste termo se 
enquadra nos termos dos incisos I e II do art. 3° do Decreto 7.892/2013, é que se 
sugere a adoção do Sistema de Registro de Preços para a presente . 

3. DESCRIÇÃO: 

3.1. QUANTITATIVO TOTAL: 

ITEM QUANT. SERVIÇOS 

01 84.000 
Confecção de 	12 artes e impressão de panfleto no papel couchê, 
gramatura 115, medida 10x15 cm, frente, colorido 

02 84 .000 Confecção de 12 artes e impressão de panfleto papel couchê, gramatura 
115, medida 10x15 cm, frente e verso, colorido 

03 120.000 Confecção de 12 artes e impressão de panfleto papel couchê, gramatura 
115, medida 15x21 cm, frente, colorido 

04 120.000 Confecção de 12 artes e impressão de panfleto papel couchê, gramatura 
115, medida 15x21 cm, frente e verso, colorido 

05 120.000 Confecção de 12 artes e impressão de panfleto papel couchê, gramatura 
115, medida 21x30 cm (A4) cm, frente e verso, uma dobra, colorido 

06 120.000 Confecção de 12 artes e impressão de panfleto papel couchê, gramatura 
115, medida 21x30 cm (A4) cm, frente e verso, duas dobras, colorido 

07 1.800 Confecção de 24 artes e impressão de cartaz papel couchè, gramatura 
115, medida 29,7x42 cm 1A3) cm, colorido 

08 1.800 Confecção de 24 artes e impressão de cartaz papel couchê, gramatura 
115, medida 42x60 cm (A2) cm, colorido 
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09 500 
Confecção de 5 artes e impressão de convites papel couchê, gramatura 
250, medida 15x21 cm, frente, colorido 

10 500 
Confecção de 5 artes e impressão de convites papel couchê, gramatura 
250, medida 15x21 cm, frente e verso, colorido 

11 2.000 
Confecção de 1 arte e impressão de ficha de protocolo de autoridades 
papel sulfite, gramatura 180, medida 14x6,5 cm, frente e verso, 4x1 

3.2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
3.2.1.A CONTRATADA atenderá as exigências detalhadas na confecção do objeto licitado, 

como cores, tamanho, fonte, etc. 

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. O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário 
ou outras restrições que venham a prejudicar o Departamento requisitante. 

4.3. O. objeto a ser entregue/prestação de serviço deverão atender às exigências de 
qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de 
controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, ANP 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 07 (dias) úteis a partir da aprovação da arte. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. De Segunda-feira à Sexta-feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 08h00 às 

16h00. 
6.2. As entregas serão parceladas durante a vigência contratual. 
6.3. Vigência Contratual de 12 meses. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. GABINETE DO PREFEITO - Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, Centro em Conchal -

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

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. Garantia durante toda vigência contratual. 

9. AMOSTRA: 
9.1. A amostra deverá ser entregue no dia da presente sessão (Credenciamento, Envelope 

n° 01 - Proposta e Envelope n° 02 - Habilitação), na Rua Francisco Ferreira Alves n° 
364, Centro em Conchal SP. 

9.2. A empresa licitante devera apresentar apenas 01 (uma) amostra de qualquer item, 
conforme constante no item 3 deste Termo de Referencia, onde os mesmos serão 
analisados pela Comissão Avaliadora da municipalidade, contendo as seguintes 
informações: 

9.2.1.Identificação do produto; 
9.2.3.Nome e endereço; 
9.2.4.Numero do item e nome da empresa licitante. 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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9.3. Sempre que entender necessário o Departamento competente poderá solicitar a 
apresentação de amostra(s) ou prospecto(s) do(s) produto(s) cotado(s), devidamente 
identificada(s), de acordo com as especificações técnicas exigidas para efeito de 
controle de qualidade. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Cassiana Rita Lindes Silva - Chefe da Divisão de Comunicação Social. 

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

12. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
12.1. A despesa decorrente correrá por conta da Dotação Orçamentária do Elemento, 

relativo ao exercício de 2017, a saber: 
12.1.1. n° 33903999/041220002.2.002/02.02.01 . (66) (75), 
12.1.2. n° 33903999/082440007.2.121/02.03.01. (120) (126), 
12.1.3. n° 33903999/082440007.2.122/02.03.01. (1586) (1672), 
12.1.4. n° 33903999/041210008.2.011/02.05.01. (241) (244), 
12.1.5. n° 33903999/041220009.2.012/02.06.01. (277) (287), 
12.1.6. n° 33903999/041280009.2.014/02.07.01. (348) (351), 
12.1.7. n° 33903999/041290009.2.016/02.09.01. (440) (444), 
12.1.8. n° 33903999/154510011.2.017/02.10.01. (486) (490), 
12.1.9. n° 33903999/123610015.2.024/02.12.03. (640) (647), 
12.1.10. n° 33903999/123610015.2.024/02.12.03. (652) (653), 
12.1.11. n° 33903999/123650015.2.105/02.12.04. (692) (697), 
12.1.12. n° 33903999/123650015.2.105/02.12.04. (698) (700), 
12.1.13. n° 33903999/103010010.2.028/02.13.01. (946) (956), 
12.1.14. n° 33903999/175120004.2.030/02.14.01. (1068) (1074), 
12.1.15. n° 33903999/185410004.2.102/02.14.02. (1101) (1107), 
12.1.16. n° 33903999/206050012.2.032/02.15.01. (1136) (1138), 
12.1.17. n° 33903999/061810003.2.003/02.17.01. (1200) (1206), 
12.1.18.n' 33903999/278120005.2.005/02.18.01. (1244) (1249), 
12.1.19. n° 33903999/133920006.2.006/02.18.02. (1276) (1282), 
12.1.20. n° 33903999/226610013.2.104/02.19.01. (1307) (1309). 
12.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. 

13. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
13.1. Cassiana Rita Lindes Silva - Chefe da Divisão de Comunicação Social. 

Nenhuma 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 72/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.288/17 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

TELEFONE: 	 ENDEREÇO ELETRÔNICO: 	  

Apresentamos nossa proposta para o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 
PANFLETOS, CARTAZES, CONVITES DE EVENTOS E FICHAS DE PROTOCOLO EM 
DIVERSAS MEDIDAS, DOBRAS E TIPOS DE PAPÉIS JUNTAMENTE COM A CONFECÇÃO 
DA ARTE, descritos abaixo objeto da presente licitação, modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, acatando todas as estipulações consignadas neste edital: 

ITEM QUANT. UND ESPECIFICAÇÃO 
01 
02 
03 

VALOR GLOBAL R$ 0,00 (reais). 

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

Prazo de pagamento: Conforme item 20 do edital. 

Prazo de entrega da aquisição/prestação de serviço do objeto: conforme item 5, 6 e 7 do 

Anexo VII - Termo de Referencia. 

Prazo de garantia do objeto: conforme item 8 do Anexo VII - Termo de Referência. 

Praça de pagamento: Banco: 	 Agência: 	 Conta Corrente: 

município: 	  
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Nome do responsável pela assinatura da Ata Registro de Preços: 

	  portador do RG n° 	  e CPF n° 

	  - Nacionalidade: 	 , Estado Civil: 	  

Cargo/ Função: 	 , Endereço residencial: 	 , n° 	 

Bairro 

 

, Cidade 	 , Estado 	  

  

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 
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ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL N° 72/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.288/17 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

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

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

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

outro a empresa 	  situada na 	  n° 

Bairro 	  na cidade de 	 , Estado de 	, CEP. 	  

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

Inscrição 	Estadual 	n° 	 representada 	pelo 

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

RG n° 	 , denominada CONTRATADA, do tipo "MENOR PREÇO UNITÁRIO" 

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

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

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

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

aquisição de materiais escolares, nas quantidades, termos e condições descritas no 

ANEXO VII - Termo de Referência do mencionado edital, que passa a fazer parte desta, 

tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° 

lugar no certame acima numerado, qual seja: R$ 	  

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

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

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

5.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador/ Prefeitura do Município de Conchal SP. 
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CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

8.6. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 
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8.7. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

CLÁUSULA NONA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DA PUBLICAÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

15.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

ADEMIR ANTONIO DE AZEVEDO 
Pregoeiro 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 
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ANEXO ÚNICO 

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

TERMO DE ADESÃO 

	 , portador do CPF n° 	  

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

n° 	no 	Bairro 

	 , na cidade de 	 , representante legal da 

empresa 	 , cadastrada no CNPJ/CPF sob o 

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

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

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

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

Cidade, / / . 

Assinatura do Aderente 

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

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

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

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

PDS 

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

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

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

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

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

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

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

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

CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI 
DIRETOR JURÍDICO 

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOACÃ O 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 n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchal.sp.gov.br  
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Art. 7° - A adesão poderá ser feita a qualquer tempo e revogada 
mediante simples solicitação escrita ao Presidente do Fundo Social de Solidariedade, com prazo de 

15 (quinze) dias de antecedência de sua retenção. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves lie 364 - Centro - Conchal SE' - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 

n° 	/17. 
Registro de preços para contratação de Empresa Especializada 
para Prestação de Serviços na Impressão de panfletos, cartazes, 
convites de eventos e fichas de protocolo em diversas medidas, 
dobras e tipos de papéis juntamente com a confecção da arte. 
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), 	de 	de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail institucional: prefeito@ponchal.sp.gov.br  
E-mail pessoal: vandomagnusson@hotmail.com  

Assinatura: 	  

CONTRATADA 
Nome e cargo: 	  
E-mail institucional: 

Assinatura: 	  

Rua Francisco Ferreira Alves 52  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: Iicitacao@conchal.sp.gov.br  
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 72/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.288/17 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE PANFLETOS, CARTAZES, CONVITES 
DE EVENTOS E FICHAS DE PROTOCOLO EM DIVERSAS MEDIDAS, DOBRAS E TIPOS 

DE PAPÉIS JUNTAMENTE COM A CONFECÇÃO DA ARTE. 

RAZÃO SOCIAL: 

C1VPJ n°: 	  

ENDEREÇO: 	  

e-mail: 	  

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

PESSOA PARA CONTATO: 	  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

Local: 	de 	de 2017. 

ASSINATURA 

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

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

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

Prefeitura Municipal de 

CONCHAL 
Home 	ADM 2013/2016 
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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 

PREGÃO PRESENCIAL 72/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 

PANFLETOS, CARTAZES, CONVITES DE EVENTOS E FICHAS DE PROTOCOLO 

Divulgado em 31/10/2017 às 15:15:56hs 

PREGÃO PRESENCIAL 71/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS ESCOLARES 

Divulgado em 31/10/2017 às 15:12:27hs 

PREGÃO PRESENCIAL 70/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS 

LUBRIFICANTES 

Divulgado em 31/10/2017 às 15:11:37hs 

PREGÃO PRESENCIAL 69/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES 

Divulgado em 31/10/2017 às 15:10:15hs 

PREGÃO PRESENCIAL 68/17 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO PARA O 

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Divulgado em 16/10/2017 às 08:45:04hs 

CHAMADA PÚBLICA 02/17 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A 

MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) 

Divulgado em 11/10/2017 às 10:43:14hs 

PREGÃO PRESENCIAL 63/17 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, 

VISANDO OBTER A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONCEDER A EXPLORAÇÃO 

COM EXCLUSIVIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE CONCHAL SP 

Divulgado em 03/10/2017 às 16:09:131is 

PREGÃO PRESENCIAL 67/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS 

Divulgado em 29/09/2017 às 15:59.57hs 

PREGÃO PRESENCIAL 66/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONCHAL SP 

Divulgado em 29/09/2017 às 15:58:53hs 

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 

http://www.conchal.sp.gov.br/source/orgaos/licitacao_compras/editaisjsp  

Previsão do Tempo 

1/22 



AVISO DE UCITAÇÃO 
Pregão Presencial O 62/2017. 
Objeto: Contratação de empresa especializada em trans-

portes de alunos da rede municipal de ensino residente na 
zona rural 

Data da Sessão Pública:16/11/2017, às 14:00 horas. 
Local: Departamento de Suprimentos da Prefeitura Munici-

pal de Cordeirópolis, situada á Praça Francisco °dando Rocco, 
n° 35, Centro, Cordeirópolis/SP. 

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

Cordeirópolis, 31 de outubro de 2017. João Manoel de 
França e Silva - Diretor de Suprimentos 

COSMOPOLIS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOUS 

l
Impransmalicial 

7101,, 

SELO OCALITESItDCIDADE  
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Venda Branca, como fornecimento e aplicação de 3.000 (duas 
mil) toneladas de Concreto Betuminoso Usinado Quente (CBUQ) 
- faixa C DER/SR incluindo máquina, velados, equipamentos e 
mão de obra necessária, pelo período de 12 (doze) meses.0 Sr. 
Prefeito Municipal homologa a proposta da empresa:CONCERGI 
CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA.Casa Branca, 
31.10.2017-MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA PREFEITO MUNI-
CIPAL 

TOMADA DE PREÇOS N° 08/2017 - PROCESSO N° 133/2017 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS 
BARÃO DE MOGI GUAÇU E DRANTONIO BARRETO, CONFORME 
CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO CON-
TRATO DE REPASSE AP 837389/2016/MTUR/CAIXA, PROCESSO 
N°2582.1035596-09/2016. 

Entrega de Envelopes N°01 e N°02 ate às 08:50 horas do dia 
23/11/2017.Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com 
Rua Altino Atentes. Setor de Protocolo. 

A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia indicado 
ás 09h. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Mino Arantes, Setor de Licitações. 

A Visita Técnica é obrigatória e se realizará entre os dias 06 
de novembro de 2017 a 22 de novembro de 2017, devendo ser 
agendada com antecedência, no Departamento de Municipal 
de Obras, pelo telefone (19) 3671-3670, sendo que a emissão 
do Atestado de Visita será feita pelo Diretor de Obras Eng° José 
Menezello Neto ou pela Diretora de Planejamento Urbano Arqta 
Lauta Carvalho Toledo. 

Esclarecimentos pelo telefone (19) 3671-9720 
Casa Branca, 31.10.2017 
Marco César de Paiva Aga-Prefeito Municipal 
TOMADA DE PREÇOS N° 09/2017 - PROCESSO N° 13412017 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFRAESTRUTURA URBA-
NA PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM NAS RUAS DO PARQUE 
SÃO PAULO, RUA DUQUE DE CAXIAS E ALAMEDA GANYMÉDES 
JOSÉ CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO 
DAS CIDADES CONTRATO DE REPASSE N° 830630/2016/MCIDA-
DES/CAIXA, PROCESSO N°2852.1031742-60201E. 

Entrega de Envelopes N°01 elt°02 até ás 08:50 horas do dia 
24/1112017.Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com 
Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 

A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia indicado 
às 09h. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51- Esquina com Rua 
Altino Arantee Setor de Lidtações 

A Visita Técnica é obrigatória e se realizará entre os dias 06 
de novembro de 2017 a 23 de novembro de 2017, devendo ser 
agendada com antecedência, no Departamento de Municipal 
de Obra, pelo teleeone (19) 3671-3670, sendo que a emissão 
do Atestado de Visita será feita pelo Diretor de Obras Eng° José 
Menezello Neto ou pela Diretora de Planejamento Urbano Arqta 
Lacra Carvalho Toledo. 

Esclarecimentos pelo telefone (19) 3671-9720 
Casa Branca, 31.10.2017 
Marca César de Paiva Aga-Prefeito Municipal 

CASTILHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o 
Processo licitalódo 108/17, na modalidade de Pregão 68/17, na 
forma presencial, para aquisição de mobiliários, equipamentos 
de informática e escritório e aparelhos condicionadores de ar, 
para a Secretaria Municipal de Saúde relativos ao Recurso de 
Emenda Parlamentar n° 31340002, de acordo com a proposta 
de aquisição de equipamento/material permanente n° da pro-
posta: 12893.128000/1160-02 do Ministério da Saúde. Data: 
21 de novembro de 2017, às 09 horas. O edital completo e 
seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça da 
Matriz, 241; na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o 
arquivo digital será disponibilizado pelo e-mail: licitacao0 
castilhasp.gov.br. Informações complementares que se fizerem 
necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão 
de Licitações desta municipalidade ou através do telefone (18) 
3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os 
termos do presente edital, ou na Secretaria de Saúde eVigilância 
Epidemioltigica, através do telefone (18) 3741 9600, quando a 
dúvida se relacionar como objeto licitado. Aparecida de Fátima 
Gavioli Nascimento - Prefeita. 

Acha-se aberto, na Prefeitura do Municipio de Castilho, o 
Processo Licitatório 109/17, na modalidade de Pregão 69/17, na 
forma presencial, para aquisição de mobiliários, equipamentos 
médicos hospitalares, equipamentos de informática e escritório e 
equipamentos de limpeza, para a Secretaria Municipal de Saúde, 
relativos ao Recurso de Emenda Parlamentar O 28010002, de 
acordo com a proposta de aquisição de equipamento/material 
permanente n° da proposta: 12893.128000/1160-05 do Ministé-
rio da Saúde Data:22 de novembro de 2017, às 09 horas. O edi-
tal 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 disponibilizado pelo e-mail: licitacao@  
castilho.sogovbc Informações complementares que se fizerem 
necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão 
de Licitações desta munidpalidade, ou através do telefone (18) 
3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os 
termos do presente edital, ou na Secretaria de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica, através do telefone (18) 3741 9600, quando a 
dúvida se relacionar como objeto flertado. Aparecida de Fátima 
Gavioli Nascimento - Prefeita. 

CATANDUVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA  

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07/2017 - OBJETO: CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REGISTRO 
DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PAINEL ELÉTRICO DE 
DISTRIBUIÇÃO PARA A UNIDADE UC2-BIRIGÜI, DESTINADO 
EXCLUSIVAMENTE A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, INCLUSIVE MICROEMPREEN-
DEDOR INDIVIDUAL conforme especificações do edital. Tipo 
de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL. Entrega e abertura das 
propostas e documentos: dia 07/12/2017 AS 09:00 horas. 

Informações: Superintendência de Água e Esgoto de Catan-
duva-Seção de Licitação- sito à Rua São Paulo, 1.108, Higiervi-
polis, CEP 15.804 - 000 - Catanduva-SP - Ate: hrtp://www.sact. 
sp.gov.brisite/ - 	licitacao@saec.sp.gov.br. Catanduva, 01 
de novembro de 2017 - Eng° Marcos Augusto Jardim - Supe-
rintendente. 

CEDRAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Dispensa de Licitação n° 03/2017 
Processo n° 40/2017 
Após análise detalhada dos elementos constantes dos 

autos, RATIFICO, com base no artigo 26, "caput", da Lei Federal 
n° 8.666/93, com fulcro no artigo 24, inciso X da citada lei, para 
que surta os efeitos legais, o Processo e 40/2017, de Dispensa 
de Licitação n° 03/2017, que tem por objeto a locação de imóvel 
situado no endereço Avenida Antonio dos Santos Galante, n° 
360, Centro, Cedral/SP, de propriedade do Clube dos Vinte e Um, 
CNPJ 47.222.997/0001-98, para execução do Convénio de Coo-
pereção Técnica - Programa SESI- SP Atleta do Futuro, visando 
assegurar o desenvolvimento esportivo (natação) para crianças 
e jovens com idade entre 06 (seis) e (17) dezessete anos. 

Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se 
a celebração do necessário contrato e Publique-se o presente 
ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no artigo 26 da 
Lei Federal n° 8.6%93. para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO 
aqui proferida. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 31 de outubro de 2017:87° 
ano de Emancipação Politico-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS - Prefeito Municipal 
HOMOLOGAÇÃO 
De conformidade com o Processo Ildtatorio n° 31/2017, 

na Modalidade Pregão Presencial n° 13/2017, para registro de 
serviços de impressão foutsoursing) com fomecimento de equi-
pamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 
para diversos setores da administração HOMOLOGO em favor 
da empresa COPY TECH BRASIL - EIRELI - ME, cadastrada no 
CNPI sob o n° 22.477.708/0001-70, estabelecida à Rua Virgilio 
Dias de Castro, O 220, Sala 01, Conjunto Habitacional São Deo-
cledano, São José do Rio Preto/SP, CEP 15057-030. em virtude 
da mesma ter atendido às exigências do Edital e a Adjudicação 
pela Pregoeira Municipal. 

Oportunamente, CONVOCO a empresa COPY TECH BRASIL 
RELI - ME, cadastrada no CNPJ sob o n° 22.477.708/0001- 

70, estabelecidaRua Virgilio Dias de Castro, n° 220, Sala 01, 
Conjunto Habitacional São Deocledano, São José do Rio Preto/ 
SP, CEP 15057-030, para no prazo de até 03 (três) dias, contad 
da publicação e/ou intimação desta Homologação, a compa 	r 
no Prédio da Prefeitura Municipal para assinatura da 	de 
Registro de Preços. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 31 de outubro dê 2017; 87° 
ano de Emancipação Político-Administrativa.Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS - Prefeito Municipal 
HOMOLOGAÇÃO 
De conformidade com o Processo Licitatório n° 39/2017. 

na Modalidade Pregão Presencial n° 19/2017. para registro de 
géneros alimentícios para o Programa de Alimentação Escolar, 
Projeto Espaço Vida e Residência Terapêutica,: HOMOLOGO os 
itens 2, 4, 5, 7, 8, 12 a 15, 17 a 22, 27, 29 e1,30 em favor da 
empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., 
cadastrada no CNPJ sob o n° 08.528.442/0001-17, estabelecida 
à Rua lArdk Ferreira de Souza, n° 251, Distrito Industrial, São José 
do Rio Preto/SP, CEP 15035.510; os itens 9 e 31 em favor da 
empresa FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA., cadastrada 
no CNPI sob o n° 58.302.506/0001-35, estabelecida ã Rod. 
Assis Chateaubriand, shr, km 176, Zona Rural, Guapiaçu/SP, 
CEP 15110-000; os itens 3, 10, 11, 24 a 26 e 28 em favor da 
empresa WORK NUTRI - EIRELI - ME, cadastrada no1çt.Ppl sob 
o n° 20.945.273/0001-16, estabelecida à Avenida 

 
aviano 

Fava, O 8.310, São Francisco, São José do Rio Preto/ *CEP 
15086-010; os itens 1, 6, 16 e 23 em favor da empresa MAS-
TER FOOD RIO PRETO LTDA. EPP, cadastrada no CNPI sob á 
O 22.448.098/0001-87, estabelecida à Rua General Osório, n° 
1.278, Vila Boa Esperança, São José do Rio Preto/SP, CEP 15030- 
200, em virtude das mesmas terem atendido às exigências do 
Edital e a Adjudicação pela Pregoeira Municipal. 

Oportunamente, CONVOCO as empresas NUTRICIONALE 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., cadastrada no CNPJ sob o n° 
08.528.442/0001-17, estabelecida à Rua Wilk Ferreira de Souza, 
O 251, Distrito IndustriaL São José do Rio Preto/SP, CEP 15035- 
510, FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA., cadastrada no 
CNPJ sob o n° 58.302.506/0001-35, estabelecida à Rod. Assis 
Chateaubriand, sin°, km 176, Zona Rural, Guapiaçu/SP, CEP 
15110-000, WORK NUTRI - EIRELI - ME, cadastrada no CNPI sob 
o O 20.945.273/0001-16, estabelecida à Avenida Otaviano Fava, 
n° 8.310, São Francisco, São José do Rio Preto/SP, CEP 15086.010 
e MASTER FOOD RIO PRETO LTDA. EPP, cadastrada no CNPI sob 
o O 22.448.098/0001-87, estabelecida à Rua General Osório, 

1.27& Vila Boa Esperança, São José do Rio Preto/SP, CEP 
15030-200. para no prazo de até 03 (tres) dias, contados da 
publicação e/ou intimação desta Homologação, a comparecerem 
no Prédio da Prefeitura Municipal para assinatura da Ata de 
Registro de Preços. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 31 de outubro de 2017; 87° 
ano de Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS - Prefeito Municipal 

CERQUILHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  

AVISO DE LICITAÇÃO 
Concorrência Pública C2/2017 - PROCESSO 393/2017- 

objetivando a concessão de serviço para remoção, depósito e 
guarda de veículos apreendidos e/ou removidos por infração de 
transito e estado de abandono em vias pública, Data da Sessão: 
05/12/2017 às 08h3Omin. Informações: www.cerquilho.sp.gov. 
br e Telefone: (15)3384.9111 Aldomir José Sanson-Prefeito 
Municipal 

CHARQUEADA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA  

COMUNICADO 
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA, através 

de sua Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista n Principio 
da Publicidade, hem como para dar ciência à praça, COMUNICA, 
a quem interessar possa, que instaurou e concluiu, em primeira 
instancia, o Procedimento Administrativo de Apuração de Infra-
ção Contratual contra a empresa REFRIMIX REFRIGERAÇÃO , 
EM AR CONDICIONADO EIREU - ME.. processo n° 859/2016, 
contrato O 062/2016, tendo em vista que a citada empresa foi 
processada e tida como responsável pela infração cometida, 

do c  

seguinte penalidade: ADVERTÊNCIA E MULTA DE 20% (vinte 1 
por cento), CALCULADA SOBRE O VALOR DO CONTRATO, nos 
termos do Parecer Jurídico acostado aos autos, tendo por  funda-
mento o Edital, Contrato, lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal 
n° 10.520/02, motivo pelo qual Notificou a interessada e abriu 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de Recurso e 
promove a presente publicação. 

Charqueada, 30 de outubro de 2017.VALKIRIA CALLOVI - 
Secretária Municipal de Governo 

CLEMENTINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2017 
Objeto:Aquisição de gêneros alimentícios, Pare o exercido 

de 2018, através do sistema de Registro de Preços. Encer-
ramento: dia 08/12/2017 às 09h. O Edital na integra no site 
www.dementina.sp.gov.br, Informações Fone: (18)3658-9503' 
email: licitacao@clementina.spgov.br.  EM de Clementina/SP, 
31/10/2016. CÉLIA C. E GALHARDO - PREFEITA MUNICIPAL 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

PREGÃO PRESENCIAL 
Toma público aos interessados que está aberto o Pregão 

Presencial 69/17, Processo 7115/17 - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de pneus, câmaras e protetores - Encerramento 
dia 17/11/17 às 09:30 e abertura às 10:00 horas - O edital 
completo poderá ser adquirido no site www.conchalsp.gov.br  e 
ou pelo e-mail: licitacao@conchalsp.gov.br  - Maiores informa-
ções poderão ser obtidas na Rua Francisco E Alves 364, Centro, 
Conchal SP, nos dias Ateis das 08:00 às 16:00 horas ou através 
do telefone (19) 3866-8600. 

Conchal, 31 de outubro de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Toma público aos interessados que está aberto o Pregão 

Presencial 70/17, Processo 5485/17 - Objeto: Registro de 
preços para aquisição de óleos lubrificantes - Encerramento 
dia 21/11/17 às 09:30 e abertura às 10:00 horas - O edital 
completo poderá ser adquirido no site www.conchalsp.gov.br  e 
ou pelo e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  - Maiores informa-
ções poderão ser obtidas na Rua Francisco R Alves 364, Centro, 
Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através 
da telefone (19) 3866-8600. 

Conchal, 31 de outubro de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Toma público aos interessados que está aberto o Pregão 

Presencial 71/17, Processo 5616117 - Objeto: Registro de 
preços para aquisição de materiais escolares - Encerramento 
dia 22/11/17 às 09:30 	Oura às 10:00 horas - O edital 
completo 	r a quirido no e 	 gov.br e 
ou 	man: licitacaoCconchatspoovbr - Maiores 	-.a- 

poderão ser obtidas na Rua Francisco E Alves 364, Centro, 
onchal SR nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através 

do telefone (19) 3866-8600. 
Conchal, 31 de outubro de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Toma público aos interessados que está aberto o Pregão 

Presencial 72/17, Processo 7288/17 - Objeto: Registro de preços 
para contratação de empresa espedalada para prestação de 
serviços na impressão de panfletos, cartazes, convites de eventos 
e fichas dP protocolo em diversas medidas, dobras e tipos de 
papéis juntamente com a confecção da arte - Encerramento 

1 dia 23/11/17 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 Frandsco E Alves 364, Centro, 
Cordial SP, nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através 
do telefone (15) 3866-8600. 

Conchal, 31 de outubro de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Torna público aos interessados que está aberto o Pregão 

Presencial 73/17, Processo 7415/17 - Objeto: Registro de preço 
para aquisição de tubos, conexões e peças hidráulicas em g I 
normatizadas - Encerramento dia 24/11/17 às 09:30 e a 	ura 
às 10:00 horas - O edital completo poderá ser adquir' no site 
wAnotcondial.spgov.br  e ou pelo e-mail: fiei 	@conchal. 

s_sp.gov.hr - Maiores informações poderão 	obtidas na Rua 
Rannisres 364, Centro 	P, nos dias úteis das 
0&00 às 1=78§1d raves do telefone (19) 3866-8600. 

Conchal, 31 de outubro de 2017. 
Do Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Torna público aos interessados que está aberto o Pregão 

Presencial 74/17, Processo 7414/17 - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de géneros alimentícios para o Depto. de Promo-
ção e Assistência Social - Encerramento dia 28/11/17 às 09:30 e 
abertura as 10:00 horas - O edital completo poderá ser adqui-
rido no site www.conchal.sp.gov.br  e ou pelo e-mail: licitacao@  
conchalsp.gov.br  - Maiores informações poderão ser obtidas na 
Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SR nos dias úteis das 
08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 3866-8600. 

Conchal, 31 de outubro de 2017. 
Do Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 

COR D EiR P 0 LIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS 

Aviso 
Chamada Pública 072017 
Objeto: Credenciamento de Pessoas jurídicas para prestação 

de serviços veterinários de animais errantes do Município de 
Cordeirópolis/SP 

A Prefeitura do Municipio de Cordeirópolis, Estado de São 
Paulo, toma público que se encontra aberta a chamada pública 
em epigrafe, perdurando enquanto houver interesse do Muni-
cípio. O edital completo poderá ser retirado no sido da PMC 
(www.cordeiropolis.sp.gov.bri. Não serão enviados editais pelo 
correio ou por e-mail. 

Cordeirópolis, 31 de outubro de 2017. João Manoel de 
França e Silva - Diretor de Suprimentos 

AVISO DE UCITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA 
O Município de Cordeirópolis toma público aos interessados 

a reabertura da CONCORRÊNCIA O 02/2017, cujo objeto consis-
te na Construção da Nova Estação de Tratamento de Agua - ETA 
do Municipio de Cordeirópolis/SP, com fomecimento de todos os 
equipamentos, materiais e mão de obra necessários. 

Abertura: 01 de novembro de 2017. 
Encerramento: 05 de dezembro de 2017. 
Sessão Pública dia: 05/12/2017 ás 09h00 
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 1 

interessados na Praça Francisco Orlando Stocco, O 35, Centro, 
Cordeirópolis, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h30 às 
11h30 e das 13h30 às 16h30. Informações poderão ser obtidas 
através do telefone (19) 3556.9905 - ramal 9922. O edital 
poderá ser solicitado através do seguinte endereço eletrônico: 
www.cordeiropolissp.gov.br  

Cordeirópolis, 31 de outubro de 2017. 
João Manoel de França e Silva - Diretor do Departamento 1 

de Licitações 	 1 

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO 
DE CATANDUVA 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 

41/2017 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE GABIÃO (TIPO CAIXA, COLCHÃO E SACO), GEOTÊXTIL NÃO 
TECIDO E ARAME PARA AMARRAÇÃO. CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO, COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 1,726% PARA 
MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, 
INCLUSIVE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL • Empresa 
Vencedora: MACCAFERRI DO BRASIL LTDA (LOTE 01 - COTA 
PRINCIPAL) -VALOR RS 437.343,38 (quatrocentos e trinta e sete 
mil trezentos e quarenta e crés reais e trinta e oito centavos) 
e (LOTE 2 - COTA RESERVADA) - VALOR RS 7.640,35 (sete mil 
seiscentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos) - Eng° 
Marcos Augusto Jardim - Superintendente. Rua São Paulo, 
1.108, Higienápolis, CEP 15.804-000 Catanduva - SP Tel: (17) 
3531-0600 - Fax (17) 3531-0602 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 06/2017 - OBJETO: CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REGISTRO DE 
PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PAINEL ELÉTRICO COM 
INVERSORES DE FREQUÊNCIA PARA O RECALQUE DE AGUA 
DA UNIDADE UC2 - BIRIGUI, conforme especificações do edital. 
Opa de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL. Entrega e abertura 
das propostas e documentos: dia 06/12/2017 AS 09:00 horas. 

Informações: Superintendéncia de Água e Esgoto de Catan-
duva-Seção de Licitação-sito à Rua São Paulo, 1.108, Higiená-
polis, CEP 15.804 - 000 - Catanduva-SP - site: http://www.saec. 
sp.gov.br/site/  - E-Mail: licitacao@seec.sp.gov.bo  Catanduva, 01 
de novembro de 2017 - Eng° Marcos Augusto Jardim - Supe-
rintendente. senerto que a Administração decidiu pela aplicação da 

Notificação 
A Prefeitura Municipal de Cosmápolis torna público, para 

conhecimento dos interessados, que a empresa Exon Eventos 
Eireli EPP foi NOTIFICADA para acompanhar todos os atos do 
Procedimento Administrativo autuado referente ao Pregão 
Presencial O 009/2017, Processo Licitatório O 1099/2017, 
destinado á Locação de cabines Sanitárias para diversos Eventos 
e feiras, Secretaria de Culture Esportes e Serviços Público, Por 
infração ao contrato O 020/2017 e ao artigo 78, indso I, IV e 
Art. 65§ 1 da lei n° 8.666/93. Fica igualmente notificada para 
os efeitos legais, espedalmente o direito á apresentar defesa no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data de ciência deste 
documento. 

Cosmópolis, 31 de Outubro de 2017. Eng° José Pivarto -
Prefeito Municipal 

EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL ° 072/2017; TIPO DE LICITAÇÃO: Pre-

gão Menor Preço: OBJETO: Locação de palco, gradil, fechamento. 
tendas, equipamentos de some iluminação, cabines sanitárias, 
e sistema de gerador para evento cultural. RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES "Proposta de Preços", "Habilitação" e "Credencia-
mento" até às 09:00 horas do dia 16/11/2017; INICIO DA SES-
SÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: às 09:00 horas do dia 
16/11/2017. LOCAL DA SESSÃO: Sede da Prefeitura Municipal de 
Cosmópolie Rua Dr. Campos Sales, O 398, Centro Cosmõpolis-
.5P na Sala de Compras/Licitações O Edital completo poderá ser 
obtido pelos interessados na Sala de Compras e Licitações con-
forme endereço acima nos seguintes horários: das 9:00 ás 16:00 
horas, através de solicitação no e-mail comprasecosmopolis. 
sp.gov.br  ou pelo site www.cosmopolis.sp.gov.br. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis; COO-

TRATADA: Spagnol Materiais Básicos de Construção Ltda ME-
1° Alteração do Contrato LI e 072/17 no valor total de RS 
2.425,00; ASSINATURA: 26/10/17; OBJETO: Aquisição de tijolo 

iço maquinado; MODALIDADE: Convite n° 020/17 (adita-
de contrato). 

Co 	onde 31 outubro de 2017 - Eng. José Pivatto - Pre- 
feito Mun ipal. 

COSMO AMA 

PREFEITU MUNICIPAL DE COSMORAMA 

AVISO aE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 
N.°069/201 PROCESSO N.°117/2017. 

OBIET5 : Contratação de empresa visando aquisição de 
I pedra pa conservação das estradas rurais municipais, em 

atendim' to ao convênio proposta n° SAA8.830/2015 firmado 
entre 	unido de Cosmorama e a Secretaria de Agricultura e 
Abas imento. 

NTREGA DOS ENVELOPES até 22/11/2017 às 13h30min. 
I completo poderá ser redrado na prefeitura municipal ou 

lo e-mail licitacao@cosmorama.spgov.br. Outras informações 
7) 3836.9220. Luiz Fernando Gonçalves - Prefeito Municipal. 

31/10/2017 

COTIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

1) Extrato de contrato O 061/17 - Proc. 29.666/17- Pregão 
072/17 - Contratação de empresa para o processamento de 
multas de transito lavradas por Agentes de Trinsito da Secretaria 
de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Cotia, conforme anexo 
I do edital, Contratada: DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., 
valor contratual RS 71.496,00, prazo contratual: 12 meses. Data 
aos. 20/702017. 

2) Processo 42.143/17 - Cana Convite 026117 - Contra-
tação de empresa especializada para encimo de serviços de 
impressão gráfica e montagem de 93.000 carnes de IPTU para o 
exercicio de 2018; e 2.000 kits de lâminas coloridas para emis-
são de r via. Homologo e Adjudico o objeto desde certame, pelo 
critério de menor preço a favor da empresa: MIGUEZ QUEIROZ 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIDA - EPP - Luciano César da Silva 
- Secretário Munidpal de Administração e Logística 

3) Proc. 23.107/17 - Pregão 046/17 - Contratação de 
empresa para fornecimento de alimentos perecíveis, destinados 
a merenda Escolar, pelo perlado de 12 (doze) meses. ADJUDICO 
e HOMOLOGO o objeto deste certame à empresa CONSER 
ALIMENTOS LTDA, para os seguintes lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08 0 09. 

a) André Luiz Vasques - Secretário Municipal de Educação 
4) Processo 31.987/17 - Carta Convite 025/17 - Contra-

fação de empresa especializada para prestação de serviços 
técnicos na área atuarial, com a realização de consultoria per-
manente atuarial e avaliações atuariais. Homologo e Adjudico 
o objeto desde certame, pelo critério de menor preço a favor 
da empresa: Companhia do Mar Administradora e Corretora 
de Seguros 5/5 Ltda ME- Luciano César da Silva - Secretário 
Municipal de Administração e Logística 

CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA 

Processo O 001279/17 - Pregão Presencial O 09/2017. 
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de 
açúcar, adoçante, café e chá. "HOMOLOGO todos os termos 
do presente certame e declaro vencedora dos itens 01 e 04, 
a empresa ANTUNES & RUIVO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
NACIONAIS E INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS 
LTDA - EPP; do item 02, TREZELAR COMERCIO DE LIMPEZA E 
DESCARTÁVEIS EIRELI - ME; e do item 03, SUPPORT COMER-
CIAL E SERVIÇOS EIREU - ME." Cotia, 31/10/17. Paulo Benedito 
Vieira - Presidente. 

CRAVINHOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS  

AVISO DE LICITAÇÃO 
1 	Tomada de Preço ri.° 001/2017 

OBJETO: Acha-se reaberta, no município de Cravinhos/SP a 
Tomada de Preços CO1/2017, do tipo menor preço gbbaL para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE 

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 01/1112017 07:59:30. 
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CAPA DE PROCESSO 

Número do processo: 7908/11/2.017 

Requerente: 
14967 - GRAFICA IGUAÇU LTDA 

Endereço (Processo): 
Rua Francisco Ferreira Alves 364 
Centro 
Conchal 
Endereço (Requerente): 
RUA CAETES, n° 55 
BAIRRO IGUAÇU 
IPATINGA 
35162038 

Outras Informações: 

 

Processo: 
LICITAÇÕES 
Impugnação 

 

   

 

Documentos Anexos: Quantidade de vias: 

   

   

Via Protocolo 

Via Requerente 

Prefeitura do Município de Conchal 
Rua Francisco Ferreira Alves, 364 - CEP 13835-000 - CONCHAL - SP 

www.conchal.sp.gov.br  - E-mail: conchal@conchal.sp.gov.br  
Tel: (19) 3866-8600 	Fax: (19) 3866-8614 

Comprovante de Protocolo 

Data 	• 21/11/2017 
Requerente: GRAFICA IGUAÇU LTDA 
Assunto 	• LICITAÇÕES 
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Ilustríssimo Senhor Pregoeiro do Município de Conchal - SP 

Ref: Edital do Pregão no 072/2017 

Registro de Preço 

Gráfica Iguaçu Ltda., CNPJ 20.949.657/0001-07, com sede na rua 

Caetés, 55, bairro Iguaçu, Ipatinga, MG, representada pelo seu sócio gerente o Sr. Mauro 

Nunes Pereira, brasileiro, casado, comerciante, CPF 202.955.886-91, vem, por sua advogada, 

com fulcro no item 23.1 do edital, interpor Impugnação ao Edital de Licitação, com 

esclarecimentos de dúvidas, pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas: 

• 	
O Pregão Presencial n° 072/2017 tem por objeto a contratação de empresa 

para a aquisição de impressos. 

Ocorre que há questões pontuais que viciam o ato convocatório, quer por 

destoar do rito estabelecido pelas leis 8.666/93 e 10.520/02, e pelo Decreto 7.892/13, quer por 

restringir a igualdade e a competitividade, condições estas essenciais para a validade de 

qualquer procedimento licitatório. 

I - Do prazo contratual para execução dos serviços — o item 5.1 do 

Anexo VII do edital, fixa o prazo máximo de 7 dias úteis, a partir da aprovação da arte, para a 

entrega dos materiais pela contratada. 

Ocorre que esse prazo é absolutamente insuficiente para que o objeto seja 

fornecido por qualquer microempresa e/ou empresa de pequeno porte. 
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Isso porque o prazo para impressão do material, faturamento e transporte 

gira em torno de 10 dias úteis. 

Nesse sentido, a exiguidade do prazo pode ser verificada pelo simples fato 

de que a entrega dos materiais depende de prazo razoável para cumprimento dos ritos internos 

da empresa, tais como expedição de ordem de serviço, verificação do estoque, emissão da nota 

fiscal, e despacho do material junto à transportadora. 

E mais, consta do anexo informativo eletrônico da transportadora JAMEF 

ENCOMENDAS URGENTES, que a previsão de entrega da mercadoria é de 5 a 6 dias úteis, o 

que outorga às licitantes o ínfimo prazo de 1 dia útil para impressão do material. 

Sendo assim, ainda que ausente qualquer outra demanda, o que não é o 

caso, a empresa não conseguiria cumprir com o prazo pactuado. 

Sob outro prisma, o aumento deste prazo não acarretará qualquer ônus ao 

Município, já que o Registro de Preços não visa atender demandas urgentes da Administração  e 

sequer obriga o administrador a requerer a entrega dos itens solicitados. 

Nesse sentido, o Município de Taubaté, SP, em decisão recente, acolheu o 

pedido da impugnante pela dilação do prazo de entrega, nos seguintes termos: 

"Penso que o melhor seria aclarar tal cláusula de modo ampliar o 
número de eventuais interessados no certame e afastar, assim, 
eventuais preços excessivos de contratação ou até mesmo 
licitações fracassadas ou desertas. 

(—) 
Por fim, consideramos a necessidade imperiosa e urgente as Secretaria 
Municipal para cumprimento dos prazos, entretanto, penso que não haverá 
maiores prejuízos ao cronograma porque a alteração para o prazo em 10 
(dez) dia úteis acrescenta poucos dias ao prazo de execução e não há 
elementos aptos a inferir que haverá prejuízo aos munícipes de Taubaté." 

Pelo exposto, requer seja deferida a dilação do prazo de entrega para 10 

dias úteis a partir da aprovação da arte. 	 r 
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II - Da ausência de quantum mínimo para requisição dos itens 

licitados — nos processos de aquisição de materiais gráficos, os preços unitários são cotados 

de forma inversa à quantidade licitada. Ou seja, quanto maior a quantidade prevista no edital 

para formulação da proposta, menor é o valor unitário de cada mercadoria. 

Todavia, sabe-se que o sistema de Registro de Preços não obriga a 

Administração Pública adquirir os itens contratados, como também a faculta adquirir a 

quantidade que melhor atenda aos seus interesses, o que, por óbvio, induz os licitantes ao erro 

quanto ao orçamento final, e tende a causar prejuízos à sua economia. 

Isso porque, em seus anos de experiência no mercado licitatório, a 

empresa tem observado a prática corriqueira de Ordens de Fornecimento solicitando a entrega 

ínfima de itens licitados, comparado com a quantidade estimada nos editais para oferecimento 

da proposta. 

Tal prática torna os preços INEXEQUÍVEIS, com consequências danosas à 

economia das empresas gráficas, já que o art. 19 do Decreto 7.892/13 permite a revisão dos 

preços tão somente em momento anterior à emissão da nota de empenho, sendo, ainda, 

restritos os casos que possibilitam o pedido de equilíbrio econômico-financeiro do contrato (art. 

65 da Lei 8.666/93). 

Nesse sentido, o art. 20  da Instrução Normativa n° 5, de 30.06.2014, 

determina que: 

Art. 2° A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos 
seguintes parâmetros, observada a ordem de preferência: 
§ 6° Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser 
considerados os preços inexequíveis  ou os excessivamente elevados, 
conforme critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. 

Daí a necessidade de se fixar um parâmetro objetivo de julgamento do 

item, conforme art. 3° da Lei 8.666/93, devendo o edital estabelecer, junto às estimativas de 

quantitativos do objeto, ao menos, um lote mínimo de aquisição durante a vigência da Ata, pois 

só assim os licitantes poderão apresentar propostas sérias e que possam honrar. 

3 
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Vale ressaltar que o Tribunal de Contas da União analisou o tema, 

especificamente quanto à contratação de serviços gráficos, exigindo a definição, ainda que 

meramente estimada, de quantitativos mínimos e máximos, conforme se infere do seguinte 

acórdão: 

"Pregão para registro de preços: 

1 — Estimativa dos quantitativos a serem contratados em representação formulada 
ao TCU, empresa participante de pregão, para fins de registro de preços destinado 
à contratação de serviços gráficos, de confecção de banners e de diagramação 
em atendimento à necessidade do Ministério do Esporte, alegou, em síntese, que a 
vencedora do certame ofertara preço manifestamente inexequível, e que o recurso 
interposto por ela, representante, contra a oferta da empresa vencedora fora 
negado pelo pregoeiro, sem nenhuma motivação técnica ou jurídica. Na instrução 
inicial, a unidade técnica apontou farta jurisprudência do Tribunal, "no sentido de 
que cabe à administração facultar às licitantes a oportunidade de comprovar a 
viabilidade dos preços cotados, para, só então, desclassificar as propostas 
inexequíveis". Todavia, a unidade técnica apontou outra possível irregularidade, 
relativa aos quantitativos estimativos a serem objeto de futuras contratações, com 
base no registro de preços examinado. A esse respeito, a unidade técnica 
consignou que "o sistema de registro de preços é utilizado justamente para os 
casos em que não for possível à Administração definir previamente com precisão o 
quantitativo a ser demandado". Entretanto, ainda para a unidade técnica, "o TCU 
possui jurisprudência no sentido de que a licitação deve estabelecer 
valores mínimos e máximos para os itens licitados". Desse modo, "caberia 
ao ministério, com base em suas expectativas de consumo para o período de 
vigência da ata, ter estimado no edital as quantidades mínimas e máximas de 
demanda de cada produto, até para que os licitantes interessados, com base 
em possíveis ganhos de escala, pudessem melhor formular seu preços". 
Consequentemente, propôs a expedição de alerta ao Ministério do Esporte, para 
que, "em certames futuros com adoção do sistema de registro de preços, 
estabeleça, ainda que de forma estimativa, quantidades mínimas e máximas para 
as aquisições durante a validade da respectiva ata". O relator acolheu, 
integralmente, a análise procedida, no que foi acompanhado pelos demais 
membros do Colegiado. Precedentes citados: Acórdãos nos 697/2006; 363/2007; 
2.646/2007; 141/2008; 1.100/2008; 1.616/2008 e 294/2008, todos do Plenário. 
Acórdão n.o 4.411/2010- Plenário, TC-013.365/2010-0, Min-Subst. Augusto 
Sherman Cavalcanti, 10.08.2010". (grifou-se) 

O Decreto no 7.892/13, por sua vez, determina que: 

Art. 90  O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas Leis 
no 8.666, de 1993, e no 10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo: 
II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador 
e órgãos participantes; 

4 
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III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, 
observado o disposto no § 40  do art. 22, no caso de o órgão gerenciador admitir 
adesões; 
IV - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de 
bens; 

Os arts. 3 e 15 da Lei 8.666/93 ressaltam essa obrigatoriedade: 

Art. 30  A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 
especificações que,  por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,  limitem a 
competição;  

Art. 15. (...) § 40  A existência de preços registrados não obriga a Administração a 
firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização 
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. (...) 
§ 70  Nas compras deverão ser observadas, ainda: 
II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em 
função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, 
sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação; 

É necessário que a Administração proceda com transparência perante os 

licitantes em potencial, fornecendo-lhes as informações mais precisas possíveis acerca das suas 

expectativas de consumo, a fim de que os preços ofertados possam ser melhor calculados em 

face dos custos a serem incorridos pelas empresas. 

E mais, o Município de Itapecerica, em decisão recente, igualmente 

entendeu pela necessidade de retificação do edital, com base nos seguintes argumentos: 

"(...) Da detida leitura da impugnação apresentada e de sua análise verificou-se 
que assiste razão à Impugnante quanto ao pedido de reforma do edital, em face 
das peculiaridades do objeto licitado e por tratar-se de produtos que quanto maior 
o quantitativo adquirido, menor será o preço pago, o SRP não é vantajoso, pois 
não se apresenta como a opção economicamente mais viável à Administração, 
onde sua escolha se dá em razão de diversos fatores e o nosso objetivo é garantir 
a realização do interesse público de forma eficiente e econômica, respeitando-se os 
procedimentos definidos na legislação. (...) 
Diante disso, visando não só o interesse público, mas a garantia do caráter 
competitivo, conjuntamente com a observância de outros importantes princípios, 
tais como a razoabilidade, economicidade e eficiência nas contratações, o 
instrumento convocatório será readequado, com alteração dos 
quantitativos, os quais não serão mais adquiridos pelo sistema de 
registro de preços, e ainda, exclusão de alguns itens, buscando assim atender 
de forma efetiva a demanda deste órgão até o final do exercício em curso". 
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Por todo o exposto, requer a retificação do edital licitatório, restabelecendo 

a proporcionalidade e a igualdade do contrato, bem como solicita e aguarda os esclarecimentos 

necessários da irregularidade apresentada, no prazo de 24 horas, nos termos da lei. 

Pede deferimento. 

Ipatinga/MG, 14 de Novembro de 2017. 

alieuta .54a Zuted, 
OAB/MG 173.724 
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• PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento de mandato, GRÁFICA IGUAÇU LTDA, pesãoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 20.949.657/0001-07 e Inscrição Estadual 

313.253.892.0060, com sede na rua Caetés, no 55, bairro Iguaçu, Ipatinga, Minas Gerais, 

CEP 35162-038, representada neste ato por seu Sócio Gerente Sr. Mauro Nunes Pereira, 

brasileiro, casado, empresário, CPF 202.955.886-91, nomeia e constitui sua bastante 

procuradora a advogada Camila Fabiana Silva Nunes, brasileira, solteira, inscrita na 

OAB/MG sob o número 173.724, residente na rua Caetés, no 55, apto 201, Iguaçu, 

Ipatinga, MG, conferindo-lhe os poderes para representar o Outorgante nos 

procedimentos licitatórios, em todas as suas modalidades, perante a Administração 

Pública direta ou indireta, e Comissões de Licitações públicas e privadas de todo o 

território nacional, a quem confere, ainda, poderes especiais para assinar requerimentos, 

declarações, atas, termos de compromisso, termos de responsabilidade, contratos e 

distratos administrativos, propostas de preços, interpor impugnações, pedidos de 

esclarecimentos e recursos, ou renunciar a esse direito, receber intimações, apresentar 

defesa prévia, contrarrazoar, firmar compromissos ou acordos, substabelecer e praticar 

demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA 
COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácío Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, 
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, 
em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação 
Digital' ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e 
Registrosdo Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção 
de um código em todos os atos notoriais e registrais,.assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único 
(por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser 
confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
http://corregedorialjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GRAFICA IGUACU LTDA 
- ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
GRAFICA IGUACU LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 1811012017 19:00:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 
Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado 
contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GRAFICA IGUACU 
LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acuse o site httos://autdioit I. azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta 
desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 837364 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 18110/2018 18:56:18 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 49171810171540050501-1 
=Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 
13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1Obcb1ae49c411a21e619633371f3177d7a195972c6d7fe20b830af890b4a55dcf8d8c66b121272  
0e569b0bd676954517223cbafac788dd90d846a01eef85e2b 

Prttaidentil da. 

Maffida ProutOrta kik 2,200-2. 
de 24 do nada die2001.  
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GRÁFICA IGUAÇU LTDA-ME 
Rua Caetés, no. 55, bairro Iguaçu, Ipatinga/MG, CEP: 35.162-038. 

CNPJ: 20.949.657/0001-07 	 NIRE: 3120011583-4 

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

MAURO NUNES PEREIRA, brasileiro, empresário, casado sob o regime de casamento comunhão parcial 
de bens, nascido aos 08/10/1956 em Governador Valadares/MG, portador da CNH n° 02809938807 expedida 
pelo DETRAN/MG do CPF no. 202.955.886-91, residente e domiciliado á Rua Caetés n°. 55, apto 201, bairro 
Iguaçu, Ipatinga-MG, CEP: 35.162-038. 

MARIA TEREZINHA DA SILVA NUNES PEREIRA, brasileira, empresária, casada sob o regime de 
casamento comunhão parcial de bens, nascida aos 09/11/1952 em Mesquita- MG,portadora da Cl n.o M-
2.574.954 expedida pela PC/MG e do CPF n.° 307.252.836-53, residente e domiciliada á.Rua Caetés n°. 55, 
apto 201, bairro Iguaçu, Ipatinga-MG, CEP: 35.162-038. 

Únicos componentes da Sociedade empresária limitada denominada Gráfica Iguaçu Ltda-ME, com sede à 
Rua Caetés, n° 55, bairro Iguaçu, Ipatinga/MG, CEP: 35.162-038, inscrita no CNPJ n.o 20.949.657/0001-07, 
registrada na Jucemg sob o NIRE 3120011583-4 em 04/04/1979, primeira alteração contratual n° 47725479 
em21/06/1979, segunda alteração n° 55614682 em 19/02/1982, terceira alteração n* 61511983 em 
22/11/1983, quarta alteração n° 1179704 em 26/01/1993, quinta alteração n° 1365000 em 24/04/1995, 
sexta alteração n° 1853331 em 28/12/1999 e sétima alteração n° 3165526 em 10/05/2004, resolvem 
promover sua oitava alteração contratual, e o fazem mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA la - DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 
Por este Instrumento, os sócios resolvem alterar o capital social para R$ 21Q.000,00 (Duzentos e dez mil 
reais), dividido em 210.000 (Duzentas e dez mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Um real) cada, sendo 
neste ato integralizado o valor de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais) em moeda corrente do país 
pelos sócios na seguinte proporção: 

O sócio Mauro Nunes Pereira, já qualificado no preâmbulo deste instrumento Integraliza neste ato em 
moeda corrente do país R$ 171.000,00 (Cento e setenta e um mil reais). 
A sócia Maria Terezinha da Silva Nunes Pereira, já qualificado no preâmbulo deste instrumento 
integraliza neste ato em moeda corrente do país R$ 9.000,00 (Nove mil reais). 

MAURO NUNES PEREIRA 199.500 quotas R$199.500,00 95% 
MARIA TEREZINHA DA SILVA NUNES PEREIRA 10.500 quotas R$10.500,00 5% 
Total 210.000 quotas R$210.000,00 100% 

CLÁUSULA 2a - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL 
Mediante esta alteração o objeto social passa a ser prestação de serviços gráficos comerciais, fiscais, 
escolares e publicitários; impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações; comércio de artigos de 
papelaria e escritório, material e móveis escolares, equipamentos e suprimentos de informática. 

CLÁUSULA 3a - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Mediante os termos da presente Alteração Contratual e, na forma das Disposições Finais e Transitórias, do 
Livro Complementar, da Lei n.° 10.406, de 10.01.2002, especialmente quanto ao artigo 2.031, o Contrato 
Social da empresa GRÁFICA IGUAÇU LTDA-ME, de forma alterada e consolidada, passa a vigorar nos 
seguintes termos: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

MAURO NUNES PEREIRA, brasileiro, empresário, casado sob o regime de casamento comunhão parcial 
de bens, nascido aos 08/10/1955 em Governador Valadares/MG, portador da CNH n° 02809938807 expedida 
pelo DETRAN/MG do CPF no. 202.955.886-91, residente e domiciliado á Rua Caetés n°. 55, apto 201., bairro 

Iguaçu, IpatInga-MG, CEP: 35.162-038. 

bELO 	 WARM 	 TOMO OltNit 
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MARIA TEREZINHA DA SILVA NUNES PEREIRA, brasileira, empresária, casada sob o regime de 
casamento comunhão parcial de bens, nascida aos 09/11/1952 em Mesquita- MG,portadora da CI n.o M-
2.574.954 expedida pela PC/MG e do CPF n.° 307.252.836-53, residente e domiciliada á Rua Caetés no. 55, 
apto 201, bairro Iguaçu, Ipatinga-MG, CEP: 35.162-038. 

CLÁUSULA la. - DO NOME EMPRESARIAL 
A sociedade gira sob a denominação social de Gráfica Iguaçu Ltda-ME. 

CLÁUSULA 2a. — DA SEDE 
A sociedade tem a sede da matriz à Rua Caetés, n° 55, bairro Iguaçu, Ipatinga/MG, CEP: 35.162-038 

CLÁUSULA 3a. -OBJETO SOCIAL 
A sociedade tem por objeto social a prestação de serviços gráficos comerciais, fiscais, escolares e 
publicitários; impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações; comércio de artigos de papelaria e 
escritório, material e móveis escolares, equipamentos e suprimentos de informática. 

CLÁUSULA 4a. - DO CAPITAL SOCIAL 
O Capital Social é de R$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais), dividido em 210.000 (Duzentas e dez mil) 
quotas no valor unitário de RS 1,00 (Um real) cada totalmente integralizado neste ato em moeda corrente 
no país, dando cada quota um voto nas deliberações sociais, distribuídas na seguinte forma: 

MAURO NUNES PEREIRA 199.500 quotas R$199.500,00 I 95% 
MARIA TEREZINHA DA SILVA NUNES PEREIRA 10.500 quotas R$10.500,00 I 5% 
Total 210.000 quotas R$210.000,00 1 100% 

CLÁUSULA 5a. - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 
A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem, solidariamente, pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA 6a. - DA ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL. 
A administração da sociedade caberá aos sóciosMauro Nunes Pereira e ou Maria Terezinha da Silva 
Nunes Pereira, de forma isolada, com atribuições e poderes de administrar os negócios sociais, sendo 
vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, não podendo, entretanto, onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade. 

§1. ° - O sócio outorgante de procuração será responsável no limite dos seus poderes, perante a sociedade 
e demais sócios, pelos atos praticados pelo procurador que venha a constituir. 

§2. ° - A sociedade será representada, passiva e ativamente, em Juízo ou fora dele pelos sócios Mauro 
Nunes Pereira e ou Maria Terezinha da Silva Nunes Pereira que farão a representação da mesma em 
atos perante quaisquer repartições públicas, federais, estaduais ou municipais. 

§3. ° -A prerrogativa prevista no parágrafo anterior não se aplica à venda de bens imóveis, bem como, aos Cs—. 
atos vinculados às instituições financeiras, tais como movimentação bancária, emissão de cheques e títulos 
de crédito. 

§4. ° - Os sócios administradores antes mencionadossão declarados empoSsados, neste ato, para o 
exercício da gestão que é por prazo indeterminado, salvo interesse comum dos sócios. 

§5. ° - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob 
os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
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falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, cor) 	rd as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. 

§6. ° - Poderão ser nomeados administradores que não integram o quadro societário da empresa, conforme 
prerrogativa dó artigo 1.061, da Lei n.° 10.406/2002. 

CLÁUSULA 7a. - DO INÍCIO E DO PRAZO DE DURAÇÃO. 
A sociedade iniciou de suas atividades em 01/04/1979, e seu prazo de duração é indeterminado, 
extinguindo-se por vontade unânime dos sócios e nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA Ba. - DO TÉRMINODO EXERCÍCIO SOCIAL. 
O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, onde o administrador prestará contas 
justificadas de sua gestão, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico. 

§1. ° - Os lucros ou prejuízos apurados serão partilhados entre os sócios, na proporção de suas quotas, ou 
terão destinação que lhes derem os mesmos, por deliberação tomada em comum acordo. 

§2. ° - A distribuição de lucros poderá ocorrer de forma mensal ou a qualquer outra periodicidade, na 
condição de antecipação no exercício fiscal, através de elaboração de balancetes mensais que reflitam a 
disponibilidade efetiva de recursos. 

§3. - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão administrador quando for o caso. 

CLÁUSULA 9a. - DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS. 
Nenhum sócio poderá vender, ceder, transferir ou alienar, a qualquer título, de forma judicial ou 
extrajudicial, suas quotas sem prévia comunicação por escrito aos outros sócios, aos quais, em igualdade de 
condições e dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da citada comunicação, terão r 
direito de preferência para adquiri-las. 

Parágrafo Único - Em caso de impossibilidade negocial, em face de divergências quanto aos critérios de 
apuração de valores, poderá o sócio discordante requerer provimento judicial, -sendo facultado, entretanto, a 
nomeação de mediador. 

CLÁUSULA 10 - DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES. 
Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da 
administração, respeitada as limitações legais vigentes. 

CLÁUSULA 11- DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. 
A morte, interdição ou qualquer outro motivo que imponha a exclusão de um dos sócios, não importarão na 
dissolução da sociedade, ficando assegurado ao (à) viúvo (a) e/ou herdeiros e sucessores, de qualquer sócio 
excluído, o direito de substitui-lo na sociedade. 

Parágrafo Único - Na hipótese de não desejarem o direito que lhes é assegurado nesta cláusula, o (a) 
viúvo (a) e/ou herdeiros e sucessores do sócio exduido, deverão comunicar sua decisão ao sócio 
remanescente, para fim estabelecido na cláusula 8.a (oitava) caput e parágrafo único, deste instrumento. 

CLÁUSULA 12 - DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. 
A liquidação da sociedade obedecerá ao processo estabelecido em Lei, devendo ser nomeado liquidante um 
sócio ou um terceiro estranho à mesma, quando for o caso. 
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Parágrafo Único - Na hipótese de liquidação de quota de sócio, com base no parágrafo único do artigo 
1,026 da Lei n.°10.406/2002, o credor particular de sócio pode na insuficiência de outros bens do devedor, 
fazer recair a execução sobre o que este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em 
liquidação. Não estando dissolvida a sociedade pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor 
emdepósito em dinheiro, a favor do Juízo da execução, que corresponderá sempre ao valor nominal de sua 
participação societária, ou menor em caso de demonstração contábil, começará a Ser realizado no prazo de 
noventa dias, através de 36 (trinta e seis) parcelas, mensais e consecutivas, sem atualização monetária e 
juros remuneratórios ou compensatórios, 

CLÁUSULA 13 - DO FORO. 
As partes elegem o domicilio da cidade de Ipatinga, Estado de Minas Gerais, para o exercício e cumprimento 
dos direitos e obrigações inerente ao presente Contrato Social, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
decorrentes deste instrumento, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Os sócios 
declaram, sob as penas da Lei, que não estão incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas 
restrições legais que possam impedi-ias de exercer atividades societárias. 

Estando os sócios, justos e contratados, assinam este instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma. 

'petinga, 06 de Dezembro de 2011 

Mauro Nunes Pereira 
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iviunicipio de origem 

MunIcípio de destino 

SP 

Data do embarque 

Consultar 

Atenção: 

- Prazos válidos exclusivamente para o transporte rodoviário. Para consultar os prazos de entrega do 
transporte aéreN entre em contato com, urna das nossas Centrais de Relacionamento. 

- Este é um serviço de caráter exclusivamente informativo. Não possui efeito legaio podendo sofrer 

alterações sem prévio aviso. 

O prao de em :rega poderá sofrer alterações caso arn dos CNPfs (coleta ou entrega 
como Difícil Acesso; ou se um dos endereços esüver localizado em zona rural, 
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PARECER JURÍDICO 

Processo Administrativo no 2017/11/007908 

Interessado: Gráfica Iguaçu Ltda 

Assunto: Impugnação 

Trata-se de pedido de parecer jurídico elaborado pelo 

Departamento de Licitação e Contratos acerca de Impugnação ao Edital do 

Pregão Presencial n° 72/2017 que tem por objeto o Registro de Preços para 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços na impressão 

de panfletos, cartazes, convites de eventos e fichas de protocolo em diversas 

medidas, dobras e tipos de papéis, formulado pela empresa Gráfica Iguaçu Ltda. 

Aduz a Impugnante, essencialmente, que o Edital pende de 

retificação, argumentando, em síntese, que o prazo máximo de 7 (sete) dias 

úteis estabelecido no edital para entrega dos materiais se mostra absolutamente 

insuficiente para qualquer microempresa ou empresa de pequeno porte, 

argumentando que o prazo para impressão do material, faturamento e 

transporte gira em torno de 10 dias úteis. Questiona ainda a ausência de 

quantum mínimo para requisição dos itens licitados, alegando que nos processos 

de aquisição de materiais gráficos, os preços unitários são cotados de forma 

inversa à quantidade licitada, motivo pelo qual requer que seja estimado uma 

quantidade mínima de aquisição durante a vigência da Ata, pois só assira-os 

licitantes poderão apresentar propostas sérias e que possam honrar. 

R. Francisco Ferreira Alves 364 — Tel. (19) 3866-8600 — CEP 13.835-000 — Conchal/SP 
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Por fim, pleiteia a Impugnante que seja alterado o prazo 

máxima de entrega dos materiais para 10 (dez) dias úteis e inserido uma 

quantidade mínima do objeto que será adquirido pela Administração durante a 

vigência da Ata. 

É a síntese necessária. Passamos a análise pontual dos itens 

questionados: 

Trata-se de licitação na modalidade pregão visando o registro 

de preços de serviços gráficos para impressão de panfletos, cartazes, convites de 

eventos e fichas de protocolo em diversas medidas, dobras e tipos de papéis. 

Consoante disposto no Anexo VII do Edital, a Administração 

optou pelo Registro de Preços de referidos serviços, vez tratar-se de um objeto 

cuja necessidade se estende durante o exercício, não havendo, contudo, 

condições de precisar a quantidade de referidos impressos que serão utilizados 

em referido período, coadunando-se, perfeitamente, com a natureza do Registro 

de Preços. 

Especificamente com relação ao prazo máximo de 07 (sete) 

dias úteis estabelecidos no Edital para entrega dos materiais, entendemos que 

sua definição está inserta no poder discricionária do administrador. Ademais, 

reflete um prazo razoável e questionado apenas pela Impugnante que, ressalta-

se, tem sua sede estabelecia no Estado de Minas Gerais, na cidade de Ipatinga, 

há mais de 750 km de distância do município de Conchal'. 

Ademais, fazendo uma simulação no site dos Correios2, 

verificamos que o prazo para entrega de um Sedex do município de Ipatinga à 

Conchal é de no máximo 4 dias úteis,  ou seja, inferior ao prazo informado 

pela Impugnante em suas razões. 

ihttp://www.cidademapa.com.bdcalcular-distancia.php  
2http://www2.correios.com.br/sistemas/precosPrazos/prazos.cfm  
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Deste modo, reafirmamos que para definição do prazo de 

entrega de um determinado serviço, há uma certa margem de 

discricionariedade, desde que observado o princípio da razoabilidade, sendo o 

caso em questão, não havendo razões para alteração do Ato Convocatório. 

No que concerne a alegação da Impugnante que o Edital 

carece de informação acerca do estabelecimento da quantidade mínima a ser 

adquirida durante a Ata de Registro de Preços, da mesma forma, entendemos 

que o Edital atende o regramento geral da Lei de regência, não carecendo de 

qualquer alteração. 

Isto porque, conforme afirma a própria empresa, a natureza 

jurídica do Registro de Preços exige a indicação de uma quantidade de serviços a 

serem contratos, contudo, desobriga a Administração de contratá-los.  

Neste sentido, rege o Edital do Pregão em comento: 

14.6. 	A existência de Registro de Preços não 

obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de 

procedimento específico para a contratação pretendida, 

sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência 

de contratação em igualdade de condições. 

Assim, a indicação de um lote mínimo de aquisição durante a 

vigência da Ata como pretende a Impugnante é contrária a própria natureza do 

sistema de registro de preços. 

Analisando editais com a mesma finalidade, ou seja, registro 

de preços de serviços de impressão gráfica, inclusive no âmbito do Tribunal de 

R. Francisco Ferreira Alves 364 — Tel. (19) 3866-8600 — CEP 13.835-000 — Conchal/SP 
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DÃO AR • S GOD I UGO 

Mico 
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Contas do Estado de São Paulo3, verifica-se que, em nenhum deles, há 

definição de um lote mínimo para aquisição durante a vigência da Ata. 

Outrossim, o Anexo VII estabelece as quantidades de cada 

item de serviço e em cada descrição, há a quantidade de artes, induzindo a 

proponente a interpretar que a quantidade de impressões será dividida pela 

quantidade de artes de cada tipo de serviço durante a vigência da Ata. 

Desta forma, justificadas as questões impugnadas pela 

empresa Gráfica Iguaçu Ltda., entende este Departamento que não há 

necessidade de qualquer retificação do Edital, opinando para que seja mantida, 

desta forma, a data ora designada da sessão do pregão em referência. 

Este é o nosso parecer. 

Conchal, 22 de novembro de 2017. 

3  PE n° 12/2015 
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Empresa V roedora: L & 5 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LIDA-ME 

Item 	Valer Udtálie Item 	VaJer Unitário Item 	Um Unitário Item 	Valer Unitário 
Necedade Necedade Necedade Nepaiado 

4 	16,00 14 	5,82 54 	1050 IR 	509 
30 	064 50 	0,22 91 	0,50 131 	010 
41 	031 

Empresa V ncedora: ORIZZON COMERCIAL EIREU - ME 

Item Valer Unhai% Item 	Valor Unitário Nem 	Valor Uriaatio Item VakcUnitine 
Napdado Neeed5cle Necedade Negociada 

13 	096 45 	303 100 	1,55 120 0,30 
21 	515 95 	0,21 108 	001 137 	I 0,58 

Empresa Vencedora: PORTAL LIDA 

006 73 0,09 7,00 71 

Empresa Vencedora: QUAL TV MEDICAL COMÉRCIO E DIS 
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIDA 

Item 	Valor Uri taio 
Negndado 

hem 	Valor Unitário 
Rodado 

11em 	Valednaatio 
Remedado 

Item 	ldolzNario 
Cagá& 

21 	017 62 	0.78 103 	1.85 129 	6.35 
22 	Ml 68 	019 105 	4.60 130 	1,58 
37 	3.70 69 	0,03 110 	002 	140 4,60 
40 	1,03 1 	71 	2,40 118 	1,70 141 	1,40 
17 	4,50 81 	005 119 	O ' 
48 	850 II 	012 122 	065 
60 	2,60 93 	300 126 I 	019 

Empresa V ncedora: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 

Item 	Or 
Ngwoado 

ler Unitário 
Nadada 

Item Work.no 
llegodado  

Item 	Vabileibro  

8 	1,83 19 7,25 67 000 116 	0.14 
10 	117.00 75 1.35 75 1,62 121 	003 
11 	017 33 0,03 76 1.95 133 	013 
12 	005 36 5,80 II 093 El 	1.20 
16 	1,65 	38 0.05 84 0.12 137 	120 
II 	430 	1461 15 80 98 1.88 143 	005 

Obs.: itens 51, 53, 96, 114 e 134 fracassados; itens 31, 35 
52, 13, 117, 125 e 135 desertos. 

Cubarão. 13 de novembro de 2017. "484° da Fundação do 
Povoado e 68° da Emancipação" 

ADEMARIO DA SILVA OLIVEIRA Prefeito Municipal 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO 
Comunico a quem interessar possa que, diante dos ele-

mentos constantes no processo administrativo n° 4475/2017, 
HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório na moda. 
hdade PREGÃO PRESENCIAL n° 45/2017 em favor da seguinte 
empresa: 

ITEM 	EMPRESAVENCEDORA 	 VALOR UNITÁRIO 
NEGOCIADO (RS) 

1 	1061 COMERCIO E SERVIÇOS 	-EPP 	 0,12 
10111(01.11500 E SERVIÇOS LIDA• EPP 	 1./O 

3 	GRÁFICA IGUAÇU IMA • ME 	 1,13 
4 	GRÁFICA IGUAÇU LIDA-ME 	 1.66 

Cubata°, 17 de novembro de 2017. "484° da Fundação do 
Povoado e 68° da Emancipação" 

MAURÍCIO STUNIR CRUZ - Secretário Municipal de Finan-
ças 

AVISO DE LICITAÇÃO 
COMUNICADO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATORIO 

NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Ar 11.242/2017. EDITAL DE PREGÃO Ir 49/2017. 
ABERTURA: 06/12/2017, ÀS 10 HORAS. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS DE TIRAS/FITAS REAGENTES E MATERIAL DE ENFERMA-
GEM PARA ATENDIMENTO AO DAR E DEM, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL. TIPO DE UCITAÇÃO: 
MENOR PREÇO POR ITEM. 

O Edital poderá ser obtido através do site www.cubarao. 
sp.gov.br. Informações através do telefone (13) 3362-6181. 

Cubarão, 22 de novembro de 2017. 
RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA- Diretor do Departamento 

de Suprimentos 

CUNHA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 06912017 — TOMADA DE PREÇO El° 
001/2017. A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Cunha, Estado de São Paulo, comunica aos inte-
ressados que a Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA RUA 
JOSE VICTOR DA FONSECA, CONTEMPLANDO 1594 M1  DE 
PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUEIE, CONFORME AS ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, foi cancelada, 
pois não foi disponibilizado o cronograma físico-financeiro da 
obra aos interessados e sim o cronograma de desembolso do 
convenio, não tendo os participantes conhecimento de todos 
as exigências para a execução do objeto, outro fator foi a emis-
são de CRC a empresa com irregularidade da documentação 
apresentada, estando a mesma impossibilitada de participar do 
certame. Maiores informações pelos telefones (12) 3111-5000 

DIADEMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 

SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 
EXTRATO DE CONTRATO N°060/17, de 22/11/2011- PC 

n°188/17; 
OBJETO: Instalação de Cabine Primaria de Média Tensão, 

com Transformador e Reforma do Quadro Geral de Baixa Ten-
são no Paço Municipal. CONTRATADA: ALMEIDA E ROMANINI 
ENGENHARIA LIDA - EPP. Prazo de Execução: 02 meses con-
tados a partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Serviço, 
Valor R$258.296,22. 

BiRCE REIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS 

Extrato do 7° aditamento de contrato 
Contratante: Prefeitura Municipal de Dirce Reis/SR 
Contratada: Valdecir Rezende Cândido • EPP 
Objeto: Fornecimento de combustíveis para abastecimento 

da frota de veiculo, 
Supresso/ Acréscimo 
Contrato n° 05/2017 
Modalidade: Pregão Presencial n° 29/2016 — Processo r? 

60/2016 
Data: 13/11/2017 

000155 
226 — São Paulo, 127 (217) 
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0.1CHAL 	'GUILHERME DE OLIVEIRA ROSSI, FABIANA ROSA DE JESUS,/ 
e 'não credenciado os leiloeiros: OSVALDO SEOANES, por naco 
apresentar atestado de capacidade técnica, conforme solicitado 
no sbbitem 4.3.2.1 do edital// REGINA TERESA FRANCI BROTTO 
por não apresentar atestado de capacidade técnica, conforme 
solicitado no subirem 4.3.2.1 do edital II ANTONIO SANCHES 
RAMtS JUNIOR, por não apresentar atestado de capacidade 
tenni , conforme solicitado no subirem 4.3.2.1 do edital II 
MARIA ELIZABETH SEOANES, por não apresentar atestado de 
capacidade técnica, conforme solicitado no subirem 4.3.2.1 do 
edital // ANTONIO HISSAO SATO JUNIOR, por não apresentar 
atestado de capacidade técnica, conforme solicitado no subirem 
432.1 do edital // BRUNO AGNELLO PEGORARO, por apresentar 
certificado de regularidade do FGTS em nome de outra razão 

,social, não atendendo o subirem 4.3.1.9 do edital // ERWIN 
DELANO FRANCI Dl BROTTO, por não apresentar atestado de 
capacidade técnica, conforme solicitado no subirem 4.3.2.1 
do edital II JULIANA HISA SATO, por não apresentar atestado 
de capacidade técnica, conforme solicitado no subirem 4.3.2.1 
do edital II TATIANA NU SATO, por não apresentar atestado 
de capacidade técnica, conforme solicitado no subirem 4.3.2.1 
do edital // UILIAN APARECIDO DA SILVA, por não apresentar 
Certidão perante a Fazenda Estadual, conforme solicitado no 
subitem 4.3.1.8 do edital; e por não apresentar certificado de 
regularidade do FGTS, conforme solicitado no subirem 4.3.1.9 II 
DEBORA DE OLIVEIRA TAVARES NANI, por não apresentar Certi-
dão perante a Fazenda Estadual, conforme solicitado no subitem 
4.3.1.8 do edital e por não apresentar atestado de capacidade 
técnica, conforme solicitado no subitem 4.3.2.1 do editalll 
AHMID HUSSEIN IBRAHIM TEHA, por não apresentar certificado 
de regularidade do FGTS, conforme solicitado no subirem 4.3.1.9 
do edital apresentando apenas print de tela, não sendo possível 
a verificação de sua autenticidade. 

Fica aberto prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, nos termos do disposto no artigo 109, inciso I "a' da 
Lei 8666/93. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CROZÁL1A 

j:iE0RAL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 

HOMOLOGAÇÃO 
De conformidade como Processo Licitatorio n° 41/2017, na 

Modalidade Pregão Presencial n° 20/2017, para registro de ser- 
viços de prestação de serviços e laboratório de análises clinicas, 
HOMOLOGO em favor da empresa MIARI & GALINARI LABO-
RATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA — ME - ME,Ícadastrada 
no CNP/ sob o n.  14.166.445/0001-50, estabelecida à Rua da 
Bandeira, n° 49, Centro, Cedral/SP, CEP 15895-000, pm virtude 
da mesma ter atendido às exigências do Edital e a Aeljudicação 
pela Pregoeira Municipal. 

Oportunamente, CONVOCO a empresa MIARI & GMfl.INARI 
LABORATÓRIO DE ANÁUSES CLINICAS LTDA— ME • ME, cadas- 
trada no CNPJ sob o n° 14.166.445/0001-50, estabelecida á‘Ftria 
da Bandeira, n° 49, Centro, Cedral/SP, CEP 15895-000. para na 
prazo de até 03 (três) dias, contados da publicação e/ou intima-
ção desta Homologação, a comparecer no Prédio da Prefeitura 
Municipal para assinatura da Ata de Registro de Preços. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 22 de novembro de 2017; 
87° ano de Emancipação Politico•Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS - Prefeito Municipal 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°212017 
A Prefeitura do Municipio de Cedral faz saber a todos os 

interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial n° 
21/2017, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica 
especializada em engenharia para recapeamento de pavimen-
tação asfáltica - C.B.U.Q. sinalização e sarjetões em diversas 
ruas do município de Cedral. O recebimento dos envelopes 
e documentos de credenciamento será até as 10h00 do dia 
05/12/2017, no Setor de Licitações, na Avenida Antonio dos 
Santos Galante, n° 429, Centra O Edital de inteiro teor está 
á disposição dos interessados no site www.cedral.sp.gov.br. 
Outras informações poderão ser obtidas com os Pregoeiros do 
Município pelo teldone (17) 3266-9600 ou pelo e-mail: licita-
cao@cedralsp.gov.br.  

Prefeitura Municipal de Cedral, 22 de novembro de 2017; 
87° ano de Emancipação Politico-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS - Prefeito Municipal 

C ERGUI LHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 

CONVOCAÇÃO 
CONCORRENCIA PÚBLICA n° 01/2015-PROCESSO n° 

10132015-Contratação de empresa para Construção de Cre-
che-Escola de Educação Infantil no Loteamento Vale do Sol. 
Oca a terceira colocada no certame, empresa CASAGRANDE 
PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LIDA convocada 
nos termos do art. 24, inciso XI, da lei 8.666/93, tendo o prazo 
de 08 dias úteis para apresentar os documentos de habilitação 
atualizadosCerquilho, 22/11/2017. 

CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO 
Fio cancelada a publicação do Contrato n° 67/2017- 

01/11/2017, Concorrência Pública n° 01/2015-PROCESSO A 
1013/2015, publicada no DOE de 07/11/2017, Poder Executivo 
- Seção I, pág. 340. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS: n" 009/2017. OBJETO: ELABORAÇÃO 

DE PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E TRATAMENTO 
C•E EFLUENTES PARA A BACIA DO TAQUARAL, no Municipio de 
Cerquilho/SP. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "DOCUMENTAÇÃO" e 
'PROPOSTA' 

PARA CADASTRADOS: ATÉ O DIA 11/12/2017 às 10:00h 
PARA NÃO CADASTRADOS:ATÉ O DIA 08/12/2017 às 10;00h 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 11 de dezembro de 2017 às 
10:00h 

LOCAL: Rua Augusto Dorighello, 320 • Cerquilho/SP 
EDITAL: À disposição dos interessados no endereço supra 

ou atraves de requerimento ao email "comprasesaaec.com.br. 
INFORMAÇÕES: (15) 3384-13200 A COMISSÃO PERMANEN-

TE DE LICITAÇÕES 

AR  CÓS; 	LANCE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE 

Atos de Homologação/Extratos de Contratos 
Termo de Colaboração celebrado entre Prefeitura Mun. 

Cesário Longe e Cosa da Criança de Cerquilho. Objeto: Aten-
dimento especializado ás crianças e adolescentes de zero a 17 
anos e 11 meses residenres em Cesário Longe mediante trans-
ferència de recursos financeiros. Valor do termo RS 24.000,00. 
Assinatura: 20/11/2017. 

Pregão Presencial ri" 40/2017. Objeto: Fornecimento pane-
lado de inumes da construção civil. Pedra Britada, Pedrisco e 
Bica Corrida. Valor Global RS 101.100,00. Empresa adjudicaria: 
PEDREIRA SANSON LTDA. Data da homologação: 20/11/2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA 

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

cimenro de interessados, que a Prefeitura do Municipio de 
Charqueada celebrou o contrato, nos moldes do que abaixo 
SP resume: 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 
LAUDO TÉCNICO, COM VERIFICAÇÃO DE PLANILHAS DE OBRA 
LICITADA, ALÉM DE INSPEÇÃO NA REFERIDA OBRA, COM RELA- 
TÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A TP 02/2015. 

DISPENSA: DISPENSA POR LIMITE 1328/2017. 
CONTRATO: 7712017. 
PROCESSO: 1373/2017. 
DATA: 21/11/2017. 
CONTRATADA. VERSATTO ENGENHARIA CIVIL & CONS- 

TRUÇÃO LTDA 
PRAZO: 45 (quarenta e cinco) dias apôs a assinatura do 

contrato. 
VALOR GLOBAL: RS 7.200,00. 
Charqueada/SR 22 de novembro de 2017.ROMEU ANTONIO 

VERDI - Prefeito Municipal. 
EXTRATO DE CONTRATO 
De ordem do Prefeito Municipal, faço público, para colhe- 

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

OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER- I 

VIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÀN- 
SITO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS E MATERIAIS. . 

LICITAÇÃO: Carta Convite 04/2017. 
CONTRATO: 78/2017. 
PROC SSO: 1297/2017. 
DATA: 22/11/2017. 
CONT ATADA: BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LIDA— EPP. 
PRAZO: 31 de dezembro de 2017. 
VAIO GLOBAL: RS 31.762,00. 
Charq eada/SP, 22 de novembro de 2017.ROMEU ANTONIO 

VERDI Prefeito Municipal. 

1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

JULGAMENTO DE RECURSO 
Toma público aos interessados do Pregão Presencial 72/17, 

Processo 7288/17, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços na impressão de panfletos, 
cartazes, convites de eventos e fichas de protocolo em diversas 
medidas, dobras e tipos de papeis juntamente com a confecção 
da arte. Após análise jurídica juntamente com o Depto. requi-
sitante tem a informar que o recurso protocolizado (Processo 
7908/17) pela empresa Grafica Iguaçu Ltda.. foi julgado INDE-
FERIDO. Portanto será mantido o presente certame nas mesmas 
condições iniciais. 

Conchal, 22 de novembro de 2017. 
Sc Luiz Vanderlei Magnusson — Prefeito Municipal 

CONCHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS 

Extrato Ata de Julgamento da habilitação e classificação 
provisória das propostas da T.Preços n°09/2017. A Comissão de 
Licitação. comunica o resultado da abertura dos envelopes de 
habilitação e propostas em face da T.Preços n°092017. Empre-
sas Habilitadas Rancho da Colina Pavimentadora Ltda - ME, 
CNPJ: N.° 11.088.761/0001-63; DNP Terraplenagem e Pavimen-
tadom Foresto Ltda, CNN: n°57.623.761/0001•17. Classifica-
ção Provisória: 1° Lugar DNP Terraplenagem e Pavimentadora 
Forest° Ltda, valor global da proposta R$ 187.095,00 (cento e 
oitenta e sete mil e noventa e cinco reais); 2° Lugar. Rancho da 
Colina Pavimentadora Leda — ME, valor global da proposta RS 
195.577,80 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta 
e sete reais e oitenta centavos). Tendo em vista a ocorrência de 
empate das propostas foi assegurado à empresa Rancho da Coli-
na Pavimentadora Ltda — ME o direito de preferencia podendo 
a mesma apresentar proposta renovada de acordo com a alínea 
"a' do item 8.2.2. Comissão de Licitação. 22/11/2017. 

CORDEIP,OPOLES  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS  

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DE DECISÃO DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO 

Pregão Presencial n° 053/2017 
OSMAR DOS SANTOS, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 

Cordeirópolis, nomeado pela portada n°10.517/2017, usando de 
suas atribuições legais e tendo em vista Recurso Administrativo 
interposto pela Empresa Via 80 Transportes Ude ME, no Proces-
so administrativo n° 2409/2017, Pregão Presencial n° 053/2017; 
RESOLVE: 1. Conhecer do Recurso, porque próprio e tempestivo; 
2. indefedr o Recurso mantendo a decisão final do pregão; 3. 
Determinar a publicação desta decisão; 4. Determinar a adju-
dicação certame aos licitantes vencedores dos itens: n.s 1, 2. 

Osmar dos Santos Pregoeiro 
Cordeirápolis, 22 de Novembro de 2017. 

COSMOPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 

Resultado de Julgamento 
A Prefeitura Municipal de Cosmopolis comunica que a 

empresa LW Comércio de Produtos Quimicos Ltda — Prot.n.  
10474/2017 — 16/11/2017, apresentou recurso, que foi julgado 
pela regularidade da sessão do certame. OBJETO: Aquisição de 
Hipoclorito de Sódio a 12% para a Secretaria de Saneamento 
Básico. MODALIDADE: Pregão Presencial n° 07012017. 

Cosmopolis, 22 de Novembro de 2017. Eng° José Pivatto —
Prefeito Municipal 

Convocar CRISTINA APARECIDA VIEIRA FARIA, RG. 
43.807.796-9, matricula 304297, cargo efetivo de Auxiliar de 
Classe, para comparecer no DRH desta Prefeitura, no prazo de 
03 (três) dias úteis, para ciência do PA 43.8162017—Abandono 
de Cargo. 

Cotia, 16 de novembro de 2017.Convocar ADRIANA JOSÉ 
DA SILVA, RG. 25.212.880-1. matricula 246100, cargo efetivo 
de Professor Adjunto Nivel 11, para comparecer no DRH desta 
Prefeitura, no prazo de 03 (três) dias Leais para ciência do PA 
33.960/2017 E 43.814/2017—Abandono de Cargo. 

EULANIO HIGINO DE SOUZA-DEPARTAMENTO DE RECUR-
SOS HUMANOS 

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

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

1) PA n° 12.839/2017. PP n° 93/2017 às 09:30 hs do dia 
08/12/2017. Objeto: Contratação de Empresa para Assessoria 
e Consultoria no Gerenciamento, Gestão e Monitoramento da 
Implantação do Programa de Modernização Tributária e da 
Gestão dos Setores Sociais Básicos— PMAT. 

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

Maiores informações e cópias dos editais estarão dispo-
níveis para eventual aquisição pelos interessados no Depto de 
Compras e Licitações, no horário das 09:30 ás 13:00 e das 14:00 
ás 15:30hs sito a Ao Professor Joaquim Barreto, 1.000 — Bairro 
do Atalaia — Cofia — SP. Telefone (11) 4616 — 4846 ramal 4. 
Solicitar os editais pelo e-mail rosana.compras@cotiasp.gov.br. 

Tomada de Preços n°004/2017 — Processo n' 36.309/2017 
Contratação de empresa especializada para execução de 

serviços complementares da reforma do centro de compras 
Bulevar, etapas I e II. 

Decisão de 22111/2017.0 Comissão Permanente de Julga-
mento de Licitações da Prefeitura do Municipio de Cotia julgou 
habilitada a empresa:TETO CONSTRUTORA SIA; e julgou inabili-
tada a empresa CONSTRUALPHA CONSTRUÇÕES EIRELI por não 
atender a quantidade solicitada no subitem 6.4.2 (índices de 
relevância — item Porta de aço 24, de enrolar, raiada, larga com 
acabamento galvanizado natural). Fica aberto prazo de cinco 
dias úteis para interposição de recurso, nos termos do disposto 
no artigo 109, inciso I "a" da Lei 8666/93. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 	 • 
JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO 
Chamamento Público n° 002/2017 — Processo e° 

37.739/2017 
Credenciamento de Leiloeiros Oficiais para realização de 

leilões de bens móveis insensíveis e bens automotivo, 
Decisão de 221110017.0 Comissão Permanente de Julga-

mento de Licitações da Prefeitura do Municipio de Cotia julgou 
credenciado os leiloeiros: CARLOS ALBERTO SANTOS FRAZÃO j 
HANDERSON MORALES // UGO ROSSI FILHO // DOUGLAS 
JOSÉ FIDALGO II ADRIANA DE MENDONÇA BALZANO // LUIS I 
ALEXANDRE ANDRADE // CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA • 

CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES //TATIANE PAULA 
ZANI, CAROLINE DE SOUZA RIBAS // DARIO SOUZA JUNIOR // 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA 

COMUNICADO: RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
Modalidade: Pregão Presencial n° 47/2017. Objeto: Registro 

de preços destinado à aquisição de materiais elétricos para 
manutenção dos departamentos municipais do Municipio de 
Cruzália - SR Retificação da data da seção pública, onde lese: 
29/1112017, leia-se 06/12/2017, procedimento e julgamento das 
propostas e modelo de proposta padronizado, conforme edital 
de retificação disponível no site da prefeitura. Edital disponivel: 
www.cnizalia.sp.gov.br  ou retirar no setor de licitações Mais 
informações na Prefeitura Municipal de Cruzália, na Avenida 
Luiz Zandonadi, n°120 ou através do telefone (18) 3376-1112 / 
3376-1295. José Roberto Cirino - Prefeito Municipal 

CRUZEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

Toma pública a HOMOLOGAÇÃO para TODAS AS FUNÇÕES 
do Processo Seletivo n° 2/2017, tendo em vista a conclusão de 
todas as etapas relativas ao certame em tela, prazos recursais 
e demais exigências. 

Cruzeiro, 21 de novembro de 2017 —Thales Gabriel Fonseca 
- Prefeito Municipal 

Torna pública a divulgação da Classificação Final do Pro-
cesso Seletivo n° 2/2017, disponível no quadro de avisos da 
Secretaria Municipal de Educação e nos sites www.cruzeiro. 
sp.govár e www.publiconsult.com.br, na forma do ANEXO I —
CLASSIFICAÇÃO FINAL — GERAL e ANEXO II — CLASSIFICAÇÃO 
FINAL — PORTADOR DE DEFICIENCIA. 

Cruzeiro, 20 de novembro de 2017 —Thales Gabriel Fonseca 
- Prefeito Municipal 

COTIA 
	

BATA° 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 
	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO 
Comunico a quem interessar possa que, diante dos ele-

mentos constantes no processo administrativo n° 6923/2017. 
HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório na moda-
lidade PREGÃO PRESENCIAL n° 34/2017 em favor da seguinte 
empresai 

ITEM EMPRESAVENCEDORA 	VALOR UNITÁRIO 	VALORTOILL 
NEGOCIADO (RS) 	NEGOCIADO (RS) 

1 	ALEM/ ENGENHARIA 	48o0,00 	57.600,00 
DE SISTEMAS LIDA 

' 	Cubarão, 8 de novembro de 2017. '484° da Fundação do 
Povoado e 68° da Emancipação" 

MAURÍCIO STUNITZ CRUZ - Secretário Municipal de Finan- 
ças 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO 
Comunico a quem interessar possa que, diante dos ele-

' mentos constantes no processo administrativo n° 9050/2017, 
HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório na modali-
dade PREGÃO PRESENCIAL n° 4412017 em favor das seguintes 
empresas: 

Empresa Vencedora: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR 
LIDA 

;'3/•aprensa,.-5ficial 

SEIO DE AllisTENT1ICIDADE 

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 2311112017 07:17:05- 
N° de Série do Certificado: 2121938ADB6794C1D413881C3OBF37B9C1D3D2F1A 
[ Ticket: 26656427 ] www.imprensaoficial.com.br  



R$ 0,0800 
R$ 0,0600 
R$ 0,0471 

R$ 0,0400 
R$ 0,0600 
R$ 0,0800 

0800 
R$ 0,0700 
R$ 0,0557 

R$ 0,0500 

69.85% Selecionada 
27.39% Selecionada 

0.00% Selecionada 

0.00% Vencedor 
50.00% Declinou 

100.00% Declinou 

43.63% Selecionada 
25.67% Selecionad 
0.00% Selecionada 

0.00% Vencedor 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

DEPARTAMENTO DE LICITACÃO E CONTRATOS 
	000227 

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

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão: 	72/2017 

Processo: 	2017/10/7288 

Objeto: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 
PANFLETOS,CARTAZES, CONVITES DE EVENTOS E FICHAS DE PROTOCOLO EM DIVERSAS MEDIDAS 
DOBRAS E TIPOS DE PAPÉIS JUNTAMENTE COM A CONFECÇÃO DA ARTE. 

PREÂMBULO 

No dia 23 de novembro de 2017, às 10h0Omin, reuniram-se na sala de Licitações, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL sito na 
R.FRANCISCO FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP, os integrantes da Comissão de Licitação, senhores RAPHAEL MORENO 
PANINI (Pregoeiro), ALEX CORDEIRO (Equipe de apoio) e THIAGO DOS SANTOS MARIA (Equipe de apoio), designados conforme Portaria n° 
3930, de 2 de janeiro de 2017 para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. 

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

CREDENCIAMENTO 

REPRESENTANTES 
	

EMPRESAS 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

CARLOS EDUARDO FAGUNDES 
	

TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 

CLAUDIO CESAR MARCATTO 	 EDITORA UNIDA LTDA. - ME 

FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 

FELIPE OEHLMEYER GARCIA 	 GRAFICA CONCHAL LTDA ME 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

REGISTRO DO PREGÃO 

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a 
mpatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no Edital, tendo classificado as propostas e selecionados entre os 

Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4° da 
Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente 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: 

FABRICIO MATHEUS LEITE 

Item: 001.001 
Fase: Propostas 

TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 
GRAFICA CONCHAL LTDA ME 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 

Fase: 1' Rodada de Lances 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 

Item: 001.002 
Fase: Propostas 

TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168 

Fase: 1" Rodada de Lances 
FABRICIO MATHEUS LEITE 29 

P.e1M.6;'io C 12 storniz2do vER 	 NEN to 
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R$ 0,2400 
	

71.43% Selecionada 

	

R$ 0,1550 
	

10.71% Selecionada 

	

R$ 0,1400 
	

0.00% Selecionada 

0.00% Venced 
10.00% Declinou 
30.00% Declinou 

R$ 0,1000 
R$ 0,1100 
R$ 0,1300 

	

R$ 0,1550 
	

10.71% Selecionada 

	

R$ 0,1500 
	

7.14% Selecionada 

	

R$ 0,1400 
	

0.00% Selecionada 

	

R$ 0,1300 
	

18.18% 

	

R$ 0,1100 
	

0.00% 

	

R$ 0,1400 
	

27.27% Declinou 

	

R$ 0,1000 
	

0.00% Vencedor 

	

R$ 0,1100 
	

10.00% Declinou 

	

R$ 0,1300 	 18.18% 

	

R$ 0,1200 	 9.09% 

	

R$ 0,1100 	 0.00% 

	

R$ 4,5200 
	

78.44% Selecionada 

	

R$ 4,0000 
	

57.92% Selecionada 

	

R$ 2,5330 
	

0.00% Selecionada 

	

R$ 2,5300 
	

0.00% Vencedor 

	

R$ 4,0000 
	

58.10% Declinou 

	

R$ 4,5200 
	

78.66% Declinou 

28.59% Selecionada 
0.09% Selecionada 
0.00% Selecionada 
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R$ 6,0000 
R$ 4,6700 
R$ 4,6660 

GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 

Item: 001.003 
Fase: Propostas 

TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 

Fase: la Rodada de Lances 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 

Fase: 2' Rodada de Lances 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 

Item: 001.004 
Fase: Propostas 

GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 

Fase: 1' Rodada de Lances 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 

Fase: 2a Rodada de Lances 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 

Item: 001.005 
Fase: Propostas 

TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 

Fase: 1a Rodada de Lances 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 

Fase: 2a Rodada de Lances 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 

Item: 001.006 
Fase: Propostas 

FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 

Fase: 1a Rodada de Lances 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 

Fase: 2a Rodada de Lances 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 

Item: 001.007 
Fase: Propostas 

TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 

Fase: 1a Rodada de Lances 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 

	

R$ 0,0700 
	

40.00% Decli 	ü228 

	

R$ 0,0800 
	

60.00% Declinou 

	

R$ 0,0900 
	

28.57% Selecionada 

	

R$ 0,0800 
	

14.29% Selecionada 

	

R$ 0,0700 
	

0.00% Selecionada 

	

R$ 0,0500 
	

25.00% 

	

R$ 0,0400 
	

0.00% Vencedor 

	

R$ 0,0800 
	

100.00% Declinou 

	

R$ 0,0500 
	

Declinou 

	

R$ 0,0900 
	

12.50% Selecionada 

	

R$ 0,0900 
	

12.50% Selecionada 

	

R$ 0,0800 
	

0.00% Selecionada 

	

R$ 0,0600 
	

20.00% 

	

R$ 0,0500 
	

0.00% Vencedor 

	

R$ 0,0900 
	

80.00% Declinou 

	

R$ 0,0600 
	

Declinou 

Item: 001.008 
Fase: Propostas 

GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS DA - EPP 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168 

Fase: I" Rodada de Lances 
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R$ 3,7500 
R$ 2,2500 
R$ 1,7500 

R$ 1,7400 
R$ 1,7300 
R$ 2,2500 

R$ 1,7400 

R$ 0,3000 
R$ 0,1875 
R$ 0,1800 

R$ 0,1700 
R$ 0,1600 
R$ 0,3000 

R$ 0,1500 
R$ 0,1400 

R$ 0,1300 
R$ 0,1200 

R$ 0,1100 
R$ 0,1200 

114.29% Selecionada 
28.57% Selecionada 

0.00% Selecionada 

0.58% 
0.00% Vencedor 

30.06% Declinou 

Declinou 

66.67% Selecionada 
4.17% Selecionada 
0.00% Selecionada 

6.25% 
0.00% 

87.50% Declin 

7.14% 
0.00% 

8.33% 
0.00% 

0.00% Vencedor 
9.09% Declinou 

FABRICIO MATHEUS MATHEUS LEITE 290081168820 	 R$ 4,6600 	 0.00% Vence6r0 O 2 2 9 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 	 R$ 6,0000 	 28.76% Declinou 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 	 R$ 4,6700 	 0.21% Declinou 

Item: 001.009 
Fase: Propostas 

TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 	 R$ 3,7500 	 275.00% Selecionada 
GRAFICA CONCHAL LTDA ME 	 R$ 1,6000 	 60.00% Selecionada 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 	 R$ 1,0000 	 0.00% Selecionada 

Fase: 1° Rodada de Lances 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 	 R$ 0,9900 	 1.02% 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 	 R$ 0,9800 	 0.00% Vencedor 
GRAFICA CONCHAL LTDA ME 	 R$ 1,6000 	 63.27% Declinou 

Fase: 2° Rodada de Lances 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 	 R$ 0,9900 	 Declinou 

Item: 001.010 
Fase: Propostas 

TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 
GRAFICA CONCHAL LTDA ME 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 

Fase: 1° Rodada de Lances 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 
GRAFICA CONCHAL LTDA ME 

Fase: 2° Rodada de Lances 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 

Item: 001.011 
Fase: Propostas 

TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 

Fase: la Rodada de Lances 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 

Fase: 2° Rodada de Lances 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 

Fase: 3°  Rodada de Lances 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 

Fase: 4° Rodada de Lances 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 

CLASSIFICAÇÃO 

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

EMRPESA 
	

VALOR 	CLASSIFICAÇÃO 

Item: 001.001 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 	 R$ 0,05 	 1° Lugar 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 	 R$ 0,06 	 2° Lugar 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 	 R$ 0,08 	 3° Lugar 

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

Item: 001.002 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 	 R$ 0,06 	 1° Lugar 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 	 R$ 0,07 	 2° Lugar 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 	 R$ 0,08 	 3° Lugar 

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

Item: 001.003 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 	 R$ 0,07 	 1° Lugar 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L A - EPP 	 R$ 0,09 	 2° Lugar 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 	 i 	 R$ 0,08 	 3° Lugar 
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Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregooeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e 
colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica. 

A vista da habilitação, foi declarado: 

001.001 FABRICIO MATHEUS LEITE 29008116 :20 

001.002 FABRICIO MATHEUS LEITE 2900: 16882 

R'etatório Oustomeacla - VERSÃO DE 	 :ATO 
Emitido em 23/11/2017 às 11:09:49 Página 4 de 5 

R$ 0,04 Vencedor 

Vencedor 

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

Item: 001.004 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 	 R$ 0,08 	 1° Lugar 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 	 R$ 0,09 	 2° Lugar 
GRAFICA CONCHAL LTDA ME 	 R$ 0,09 	 3° Lugar 

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

Item: 001.005 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 	 R$ 0,16 	 1° Lugar 
GRAFICA CONCHAL LTDA ME 	 R$ 0,14 	 2° Lugar 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 	 R$ 0,24 	 3° Lugar 
- Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.006 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 	 R$ 0,16 	 1° Lugar 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 	 R$ 0,15 	 2° Lugar 
GRAFICA CONCHAL LTDA ME 	 R$ 0,14 	 3° Lugar 

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

Item: 001.007 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 	 R$ 2,53 	 1° Lugar 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 	 R$ 4,00 	 2° Lugar 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 	 R$ 4,52 	 3° Lugar 
--=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.008 

t. 	FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 	 R$ 4,67 	 1° Lugar 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 	 R$ 4,67 	 2° Lugar 
GRAFICA CONCHAL LTDA ME 	 R$ 6,00 	 3° Lugar 
--=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.009 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 	 R$ 1,00 	 1° Lugar 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 	 R$ 3,75 	 2° Lugar 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 	 R$ 1,60 	 3° Lugar 
- Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Rem: 001.010 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 	 R$ 1,75 	 1° Lugar 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 	 R$ 3,75 	 2° Lugar 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 	 R$ 2,25 	 3° Lugar 
----> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

000230 

Item: 001.011 
FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 	 R$ 0,19 	 1° Lugar 
GRÁFICA CONCHAL LTDA ME 	 R$ 0,18 	 2° Lugar 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 	 R$ 0,30 	 3° Lugar 

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

NEGOCIAÇÃO 

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

Não houve registros de negociação. 

HABILITAÇÃO 

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



OE O E EQUIPE DE APOIO 

FEL E OEHLMEYER GARCIA 

GRAFICA CONCHAL LTDA 1vÌE 

RAPHAEL fiârj9 PAN 

Árlif Arpomele, Prego= 

AL CORDEIRO 

uipe de apoio 

001.003 FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 R$ 0,04 

001.004 FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 R$ 0,05 

001.005 FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 R$ 0,10 

001.006 FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 R$ 0,10 

001.007 FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 R$ 2,53 

001.008 FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 R$ 4,66 

001.009 FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 R$ 0,98 

001.010 FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 R$ 1,73 

001.011 FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820 R$ 0,11 

vei2eBrO 231 
Vencedor 

Vencedor 

Vencedor 

Vencedor 

Vencedor 

Vencedor 

Vencedor 

Vencedor 

RECURSO 
Ato contínuo, consultado o representante Sr. Carlos Eduardo Facundes manifestou interesse em recorrer, pelo seguinte motivo: 
LICITANTE 	 MOTIVO 
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP, 	O representante apresentou a certidão expedida pelo cartório de Pessoa Jurídica 
Orgão Oficial de Registro para confirmação de empresa de pequeno porte "EPP". 
Foi-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso e intimados os demais licitantes para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começará a correr do término do prazo do recorrente, ficando-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

ENCERRAMENTO 
Envelope-Documentação e Proposta foi da empresa EDITORA UNIDA LTDA. — ME foi devolvido em mãos ao representante Sr. CLAUDIO 

~'CESAR MARCATTO e os demais ficara no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço R.FRANCISCO FERREIRA ALVES 364, 
CENTRO, CONCHAL - SP e será devolvido as empresa pertinentes após a Homologação do Processo. 
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 
No ato do credenciamento das empresas foi constatado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio que as empresas TOPDATA PROCESSAMENTO DE, 
EDITORA UNIDA LTDA. - ME DADOS LTDA — EPP e FABRICIO MATHEUS LEITE 290081168820, deixaram de apresentar a Declaração de 
enquadramento de ME ou EPP, protocolada na Junta Comercial, como cita o item 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"  
"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) Declaração de enquadramento de ME ou EPP, protocolada na Junta Comercial; ",  sendo assim perderam o direito de ME e EPP. 
A empresa EDITORA UNIDA LTDA. — ME TAM, também descumpri o item 9.1. "A amostra deverá ser entregue no dia da presente sessão 
(Credenciamento, Envelope n° 01- Proposta e Envelope n° 02 - Habilitação), na Rua Francisco Ferreira Alves n°364, Centro em Conchal SP. "  
9.2. 	"A empresa licitante devera apresentar apenas 01 _Luma) amostra de qualquer item conforme constante no item 3 deste Termo de 

Referencia, onde os mesmos serão analisados pela Comissão Avaliadora da municipalidade, contendo as seguintes informações: ",  sendo 
portanto considerada INABILITADA pela comissão e demais representantes. 

ASSINAM: 
REPRESENTANT 1 AS EMPRESAS 

CARLOS EDUARDO 5:e.;  UNDES 

TOPDATA PROCFiS AMENTO DE DADOS LTDA - EPP 

CLAUDIO CESAR MARCATTO 

EDITORA UNIDA LTDA. - ME 

giet,L4ig /c 	 
FABRICIO MATHEUS LEITE 

FABRJ O MATUE JS LEITE 290081168820  

THIAGO DOS SAN 	RIA 

Equipe de apoio 
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sexta-ferra, 1" de dezembro de 207 O O 2 3 2 

PREGAI) PRESENCIAL 
Tornade publico ms inletessados e desde já rOnstrnira as 

empresas pankipenes do Predo Presencial 60/17 do Processo 
Sdmihdlruivo 6620717, cujo objeto é o Regime. de preços 
Pará a anuiSk63 de material detrito *meadas de MD que 
a empresa Emende Engenharia e Comercio tem. (Proc. Adm. 
30171)0/0066201 apresentou o recurso cedem. hena solda-
ndo ene Ata no dia da presente burlo contra o empresa R.O. 
',eme &mias ME por descomprimem° do edital sendo que a 
empresa rena O paro de 03 dias ireis cansados desta publicado 
para apresentação* austra.recrtso de acordo tom 011 4, XVIII 
da Lei 10.520/02. sendo que o relendo poxesso se encontra a 
disposido desde já para a ingressados. 

Dr. Ademir Anta. de Amor* • Pregoem  

Conchal. 30 de novembro de 2017. 

PREGAI) PRESENCIAL 
Tornade Noivo aos Mornsadot e desde já comunica as 

empresas participante* Pede Presencial 72117 do Processo 
cdnuruseateve 124307. (tile olõen, é a Registro de preços 
7000 com:caçar, de empresa especialetarla Para J.:d.*. 

- de :traços 'a meeisau de panPatos. unam curtires de 
434“tos e fic5* da garoe* em derme medidas. dobras e 

d,  /4,04.0 paalsmersit toa a padeça., da arte. GA a 
' isnrresa ropdara. Preessamerne de Dados LIO. EPP Pose Adm. 
' 7017/11007973! apresemos O reann Sonha a decisio dn 

Pregoeiro mm sumer a mim& empresa hum erwi.drar,nto 
de ME. EM e MLL sendo que a empresa lera o prazo* 03 dias 
'deis mudados desta nublado pua apresentado de amua-
.110.01e de icor& com ama, XV14 da lei 103200. sendo 
quer relendo processei se manto a freprraiçáo desde ia para 
05 os..eiessadou 

Cnort:I.10 de novembro de 2017. 
De Aderna Aratortio dekevece.• Pregoeiro 
DISPENSA DE IXITA(ÃO t PATH 1CAÇA0 - Ohjetor AM 

grei de Scorivol social dm a Sra. Valdenice Aparecida de lesos 
Ferreira e Ião Sra. Fernanda Cadeias ferem do Nascinenter 
- IV:nesse 7772/17 - Mimar, Pseseitura do Munv•pio de 
Coube - oradora,  Ernesto Jose Nana - Fundamento Legal: 
an. 24. X, cc. ui 26 "canta-  da lei Federal 866653 atualizada 
- varou RS 360.00 mensan - PoreCCI aa Dopem, 3701117 

Emlieredo ia Devem.,  peio Psaket0 Monsopal: 30/1107 -
enema: 12 meses 

fendia) 3C de novembio de 2017 
tua riandeller Magnosson - Prelevo /denegai 
EXTRATO OF CONTRATO 
CONTRATO 81/17 - Processa 7772/17 - Dispensa de 

Limada - 019110 Armei de MOVO{ suta,  para a Soa. Valde• 
nve Aparuda de Mus hem, e filha Sm Fernanda Cordato 
Ferreira do Nasconemo - socateiat %lema do Muniripi0 de 
Conchal - Locadora Ernesto ber Prema - RS 260.30 mens. 
-MS*31.1,1.30/11017 

• PREGA() PRESENCIAL 
A Preleitusa do Municipio de Conchal roma patente aos 

inkressanos que ela alieno o Nega° Hesenual 7707. No-
. cesse 6694/17 - Nem Regelo de preços para a 09000980 

de camisetas para o 031310. de Edeeaçdo - Enterrarrien10 Ma 
14/12/17 ás 09.30 e abertura ás 10:001mas - O edval completo 
poderá se adquirido pelo amai,: kiearmecondial.sp gov.br e 
ou no Site vivar conchatspgovba - Maiores informações node- 
raoser 	na Rua Frarithroi.AlveS 363, CenIr0. CanChal SP. 
.08 das atm das 0800 às 16.00 raras a atreve do telefone 
:9)3346.8600 

Conchal, 30 de novemb to de 2017 

Or Aderne AntOnaa de Atevedo - Pregoem 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Muniram de Centeal toma público aos 

Meressados que esta abei* o Pregar Presencial 7917 Pro• 
duo 6899/1 7 - Nem Regsvo praça para a medição de 
arrumas e agasalhos dm carndaeha do Dego. de Promodo • 

• e Ardisland) Sara! - En( empoeis°, do 14/12117 as 1130 e • 
abertura en 14.00 horas O eddel medeio poderá ser adua 

. rodo Me emala licitacaoiScouhatsggovb,  e eu ne sio em, 
reavhal.spoovbr - Majore inlomatdes Uodedeo so chula a.,  
Rua Francisco 1 Alves 364, Cenuo. Comei SP. nos dias tileis dos 
es•On às 1600 noras ou Ouvis cio Worm.. (0 9) 38668600 

Conchal 30 de neumbio M. /O17.  
D. Adente Antolha *Azevedo . Aeperni 
PREGA° PRESENCIAI 
A Prelelson 	Menurigo Je Conchal uma Obtem aos 

:nterMseens me voá abola e Prego °meneei 790 7. Fro. 
casto 71143/17 Objeto' Regue) de are(Gs pua a manda 
de egepanentos e utensilim iridespernuen para O mediado 

durmm* da merenda esfolar - Enceramento da 15113/17 
as 43.31)1 diereva as I 0•70 boas - O edita: completo Poderá 
sor elgoendo polo e'oUll: lealudoOmenchal.sp ante e ar Der 
sie g-entear:oba! sp.darre - Maiores inIonv•açõoS ovado ser 
obtidas nu Pua imenso,  E Age. 364, C.... Conchal SP. nos 
tias beis troe 68.00 as 1000 horas ou aniwas do Telefone Pd) 
38600:30. 

Concha de* flIM011100 de 2017. 
Dr. Aderne Ameno de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prelevara do Mure:meio de Conchal torna geba Aos 

EXTRAIO DE CONTRATO 
Contraio: n• 196/2017 - Modalidade 1110 006012017. Pro• 

reste ec 42331/2017 - Conrratante. 7011(1 URA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA Comeram, 838 COMUNICA(i0. 
MAERE1I06 E EDITORA 1.100- Objeto: Contratado de empresa 
para emendado e realizado do Evento denominado "Arena 
Vedo'. gire será fartado ao peoodc de 06 a 18 de janeiro de 
2018 - Irtdeciat 60 da' - valor: RS 480.000.00 -Assinatura 
29010017. 

EXTRATO DE CONTRATO 
Cromam n.19512017 • Modolidede CC e 7013017 - Pro-

cesso, 403300017 - Contratante. PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA - Contratada: ALON DE JESUS PEREBA 
ME- ObjetocC °morado de empresa para gestação de serviço 
de geada e manaterde de animais de grande pene apreee-
aidos et vias e ItgrailOoluS milicos e/ou apreendidos Pele 
CC2- Vidnow '3 remes - Valor. RS 48.000.00 - Assinatura: 
79/110017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA 

rlornoimadoradjudvada do Predo Presenoal 0•620 7 
Proc.Aún.re 117913017 
seca narnologadu e adjudvadu o objeto do medo supra: a 

enema 81001,., Com.e Sumos um Transito e Transporte Ltda. 
Me. os and 12 • 3 

Honmecduàusedjadicaráo oa Carta Convite if 37/17 
Pror_Admo 404360017 
Fica homologado e adjuecado o objeto da Cana Cerne 

supra. a empresa Penem I. queraeSemun 0110.110 MNkoi  
ioda EPP 

liOnsologaçáo:Adjuduxao da Cana Comece 38117 
Pror.Adatu' 399909017 
Ema Amormado A adjudicado 0 objeto da Carta onvrtv 

Noa, a empresa antuvont Projetos e Consultoria Ltda. 
homoludaderAdjudvado da Cana Convire re 39/17 
Procklm.n' 119152017 
loa homologado e adjudicado o objeto ata Carta Convire 

ognat a empresa Renan Gemas Ages da Silva Me. os lotes: 
4 7,11 e 12.e Pontual Auto Peças e/embebes E ireh Me. os lures: 
1.2.3.5.6.8.9.10 e 13. 

itomologado/Adjedicado da Cana Convite n° 40117 
Arenas:mm.391220017 
Oca homologado e adjudicado o objeto da Cana Como,-

supra. a encrua (nyder Construtora e lomat ireli. 
(emane/ta. 30 de novembro de 1017 
Marro Audi° dos Samos Neves • Pulem 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO 

EDITAL 0E00017 
PREGÃO 'PRESENCIAL) DE REGISTRO DE PREÇOS N.  

039/2017 
(AVISO DE 1.1CITAÇÀO3 
sAIR CESAR teAnES Preferi. Maneada' de Cedea 

das atribuições ate Be Mo :ente idas por tet roma público para 
...humente de todos que se acha abeno o Processo 0.00111.0 

e68/2017. PREGÃO Pasatiom OE REGISTRO DE PREÇOS th 
739020E7. TIPO: MENOR PREÇO TOTAL DO ITEM. 0131110: AQUOSO. 
(AO DE MATERMIS MEDICG•HOSPi TALARES DATA, 14020017. AS 
1130 HORAS LOCAL: RUA DR. CEN081111.0 DE BARROS SERRA 
870 - CENTRO O temi survrtno ene trtca se e diarando de 
todo, os interessados no Deoarternentn de Serrelana e Lime*" 
da Pretenda Mun.:mal dr Cardoso_ das 08.73 as 1100 e das 1300 

17.00 ruas eadesmo supracitado. ou atrases do see. eme 
calcosaspgeme leserações pelo telefone:O 71 3466-3900. 

Cardoso. 30 de noves-bro de 7017. 
rAiR CESAR YAITES • Prelevo Municipal 

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE CASA BRANCA  

PREGÃO PRESENCIAL le 84/2017 • PROCESSO if 
• 3g2.317.0tun0•Regist. de Preços para mentire contratado 
de engode cansem. dos resideos senda dem olis.. coleta. 
dry,pela Motora hluvv-pal ee Casa BrancuIP 0,0 sua:ma* 
.;meara ate arem de transbordo ao aterro >andei° Ixeroado 

aa suada m Arcebord•M4 de acordo caro as esperilicaçda, 
tézei..0 enleantes elo Aná,. Ilerega de Envelopes et 01 eis.  
U2 ate as 38tE0 imas do &a 1302/2017.1.ual Praça Barão de 
AM" Geace. n'A 57 • Esquina com a Rua Algas Amantes. entro. 
34O33 da Nadada Abertura. A aberrem da envetopes morrera 

enesnar ata ~ido AS 0910. LOcal Praça Bardo de Meg, 
Gadd,. ré 51 • Esgana com a Rua Abem Arames. retro. Selar 
de Lunações. Remada do Edim,  pelo emir: licitacauP'rasatran-
c.a sagovhr ou ror Praça Buxo de Mogi Guagu. 11 Esnuir a  
corre 3 Reta Mino Aranies. enlro. Setor de Limaçã es-Esclarece 
:rentes Fere .191 3671-97413..Casa Brema (0 !1.761'.,  -Marco 
César,  de Pana Arda•PceEeno Munropal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 

Processo mamem 02117. P•egu 01:17. agetetageogo de 
géneros alinemirios gás e *sortiam, desabados a atrevei a 
Merenda Escolar e Creches Saunk:pais, Oca %afona a ~ri,. 
"duo Medes de Olmeira Irmsonees - MF Moita no (NO 
MEL 56.615.057/0001.58 para ns devidos 601 previstos Ao art. 
R7 da Lei Federal 8666/93. a apresentar alegações de delem pela 
Ategulandade n0 mamamos° do tonta* deseuenterka Processo . 
Domem 02/17. modelide de Progáo01/17; em face dos IMOS nae 
redes no 06CM a".  53/1 7 Mote* e' 046760 do Ma 27/10/2017. 
Carttlie - SP. 30 de novembro de 3017. Reabra Corras de Pinho 
Machado • Gestora de Coramos. 	 • 

Processo bambeio 8307. Amolo 5S/17. Objeto: Renhirei 
de dr mos para contratado de emprea maldade para a 
exeC3610 de serviços de ImeSPOne de Decentes Termo de 
Revogado. Considerando M jatilicauvas constantes na 4 
153 4os autos do processo supra. decida nos ternos dl,, art..19 
do sei Federal 8.666. de 21 de junho de 1993. pela revcriaCá0 
plena do Proresso 10,1010s., 83117. Paegio 05/17. Castilho 
GPI, 23 de novembro de 7017. Adamada de Faiam Gaviali 
Nauimerdo • Prema. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

SUPERINTENDENCIA 
DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA 
RE1101 ACRO 
Eng' Meca Antonio lanho: Soverinteodento 

de Agua e Corto de (3700.4000. toado de Sào 
Pauli nu so de suas arobendes legas. RETIFICA o mamo de 
alaraniento contrastral reagiram do Cimo Ofveal dn Estado no 
da 301111 0,7. ponanla ande sele 'PREGA() PRESENCIAL 

131201 •levese -PREGÃO PRESENCIAL FP 34/2015". Eng" 
Marras Aeçosto lardm • Supenmendeole da Superintendi:noa 
de agua e Esgotõ de Comede. - SP 

PREFEITURA MUNICIPAL  DE CATIGUÁ 

AVISO DF LICITAÇÃO 
PROCESSO DE 1.1013Ç60 0.044/1117 
PREGÃO PRESENOALN4  018/201/ 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
OBJETO: Cocurata0o de empresa especializada em Eng!. 

~(ack Segurança e medicina do trabalho. para aplicacán das 
NermasRegulamenradoms do Ministério do Trabalho em atendi. 
menu a Lei n•  6.51M77 e Penaria re•  3214/78 do ['André.° do 
Trabalho' Empes condoam disposto no Isento de Relerêncea 
constante do Anexo I. 

LEGISIAÇAO: ler Federal ri°  8.666/91 de 21 de junho de 
1991 Lei federal o' 10320102. de 17 de julho de 2003 Lu 
Complernems n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 
Municipal n4  0380007 de 25 de setembro de 2007. 

ENTREGA DA PROPOSTA Data pata entrega dois) 
documenies) para ~enumerem. da declaraçáo de que a 
proponente cumpre os regurtnos de habil-lucilo e dos envelopes 
proposta e doomenros*habelire(art 14 *dezembro de 2417. -
as 09:00 hora. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO FUBIJCA 00 PREGÃO: 
%lema Antecipai de Canguá. situada Nevem* Jose Dama 
nem. irt 312. moo. na  ddade ee Cava*. Estado de Sao Paulo 

EDITAL na Mega. a dnpusida dos interessados no site 
Orcei de Munecipm ovvouralegua.Silgahrtah. no Sem de 
Licitada e Conexos da Pregaram MuniaPal de Catiguá • SP, 
telefone. it 7) 356.1•9507. onde porkra se retirado meclanie 
denuIvado. endereces. no..,0 de telefone 'desnude-  eco 
e-mail e CUPI a CPF. 

Preleitma Mumapal de Carena • SP 30 de novembro de 
3017. 

VERÁ LUCIA DE AZEVEDO VALSEI,̀  • :releia Mun•opal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERILJEIRA CÉSAR  

TERMO DE ANULAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
N' 075/17 - PROCESSO 1190 7 - REGISTRO 00 PREÇOS 
CONSIDERANDO, a deuvra(a0 de saneai° do *nome 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Sio Paulo. conforme TC 
n- 19141.989.17.8: 

CONSIDERANDO: a denommaçáo de te:Recado do editai 
Mm pontos especifica, contem* voto do ermo* Conselheita 
Alva Monieva coem* documento jantado nos aulas, 

O Senhor MARCOS ANTONtO USEM. Prefeito Municipal de 
Cegueira Cisar/SP. 00 uso de sum atibsrções legais, resolvo 
AttinAR e datai referente ao Pega° A:men:sai n' 07311017 -
Processo n• 119/17- Registro de Preços cujo ooseso cansam raa 
ove61.al a/PaSiça0 de neateCos escolares. 

A pesem° anulaxho Se lar com fundam.° na surda 
473 do Supremo Tobonal Federal. devida a vtailiCaçáO de orle 
ensanarrel no procedimento lidare:moem edigrak. 

Areiem., de (1090000 Cear. 29 de novembro de 2017 • 
MARCOS ANTONN) Z.94011 • PREFEITO 

PREFEITURA MUNICiPAL DE CEROUILHO 

CONVOCAÇÃO 
CONCORRENCIA PÚBLICA e 01/2015•PROCESSO Te 

1013/3015 • Contratado de empresa para Construa° de 
Creche•Escola de (doado Mimei no Emante* Vale do Sol. 
fio a quarta cobrada no (mame. empresa tuarsurora fera 
Paulista Lida ove/orada nos termos do an 14. feno XI. da lei 
3.666/91 tendo o prazo de 08 Mas área para apresentar os 
documentos de hatditação artmlizado. Cerqddhn 30010017. 

Extraio Adobo an Contrato 
bege, Preservei 61/2016 - PRESIKÁO DE SERVIÇO DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES 
Imo Adiem 02.790016.SE de 23010017 • remado 

commtual para man 12 meses 
Unirem*: Preleintra Munkipal de Centelho 
Contraradar Raparam Turismo lado 
Valor mal atinado. RS 490520.00 
Mgences,  2101(2519 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL 502017.4drirodo de equipamentos 

de solo para o 'catre munidpal 
Cobrar* n• 720017. 29rt 112017 
COMoliaosmPrelempa Mim:opa' de C7CM40 
(*tratada: Elc. lerá Tecnologia e (onera lida ME 
Valer 01 382500 
%dna,: 04 meses 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA 

REABERTURA DL PRAZO COM ALI ERACAO 
PREGÃO PRESENCIAI. 71.  731201 / 
067010: Agram% de oquapernenterS hospiralares 4 getadee 

ta. Encertamemo: Reertado doo 12.1313017 as 0911. Erlitd na 
ardente no 000: hrthvolernentinalp.g3vba. 1.10rolaçõeS Ame. 

81?658-9501 emelt liritaceodhlemented sp.gov.hr. PM. de 
Ckmenirnarte 300112317 (EUA CF Gel NARDO - PREFEITA 
MUNICIPAL 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00 28.2017 
A P. M. de Clemenbna torna palco a que o P.P. n• 28/2017. 

destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IMANE 	DE 
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA REALIZAÇÃO DM 
LINHAS 01.02 E 03 PARA O ANO DE 7018 fel adjudicado pela 
Pregoeira Responsável, e a Sra. Pedem RIMIRMal Cela C. á 
Cedhardo. *reelege todos os atos Fanemos no procedureento 
hatabn4 e eeleenciado ãs ~emas.  ZRANSPOSTES LAGOA 
LIDA EPP com vala total de RS 2201 .851.20, vennevosa dos kers 
I o 3 e CAMEITIALEiTé 1.0C. DE VOC. DOA ME cone valor total ne 
65 :33.501.44. vencedora do vem 2. tem valo: mal ano' de 
05 421.352.64. P. M.. de Clensenenare) 30/11!2017. (ELO C F. 
GALHARDO - PFEFEIIA MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  COLINA 

ás 0030 e Amura as 10.00 horas - O edital completo g.de.) 
Ser eclodindo pelo emelt licitacamocomhe spgov.br e ao ne 
0117 vivreconelealangOnbr - Mames informações exurao se 
obedm na Rua Fremiste F. Alves 364, (401,6 (011331 SP nos 
dias aios das 01100 as 16:00 hora ou alsoves do relerem. 

- 38608600. 
Conchal. 30 de nevemtae de 2077 
Dr. Ademir Antonio de Arevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Preferem do mordomo de Conchal torna orklico aos 

interessados Mb está aberro o Premio Presencial 82/17. Pro-
cesso 780707 - Objeto: Regisire oe presos pala amiisido 

' de alledHantenlo N.O dielaibuaçáo á odor/laça° na Fama& 
Muniapol de Conchal - Encerramento d•a 2042/17 as 09:30 e 
~mem as 1000 horas - 0 Metal complus audio ser adrAi• 

- rido pelo email licituaoCconrhel sagovor e ou no sete Ordros 
: rondsal sogovM - Madres retomada doceerao ser obbdas ne 

Roa Francisco F. Alves 364, Cesto. Conchal SP nos Nas eles das 
08:00 as 16.00 horas ou atreves do relelone 119! 38E69600. 

' 	Conchal. 30 de anavernbaC de 2017. 
Dr. Ademir Animeis de kevedu - Pregoem 
PREGAO PRESENCIAL 
A &Memora do Munir.. de (eximi toma greve aos 

interessados que esto aberto a Aedo Presencial 01/17 Docessa 
7847117 - Objero: Registro oe Prea Peca agesiçáo de Nos para 
maquinas* Soa raunotapal - /nua:arreei° d.e 1107/17 as 34 30 
e meava às 10-00 horas - O ediud cern:sete *10,00 adm.:indo 
pelo 001110 kitacooeconchalm.govár anu no are vereacouhal. 

• Idgoabr - Maiores olonmeses poderá° SN nadas na Rua Frart 
ruo 6/41VIS 364, Cenho. Conchal 10 nos dos vire de 0800 as 
1680 horas ou moves do telefone (!913/166.6164. 

Confim& 30 de ~entro de 2017. 
Do Adorne Antonio deArevedo - Pregado 

• PREGÃO PRESENCIAL 
• A Premera do %brigo de Conchal toma publico aos 
- interessados que esta aberto o Prega° Presenciai 8407. 
, cesso 71411(7 - Obleio• Regsure de preços para aluindo de 
- tecidos e avaamentos em gerai para (lojearn do Depor. de 

Promoçáo e Assistisse-ia Social do Municieis de Cambai SP - 
Encerramento dia 20070 7 as 13:30 e ~nula Jt 1300 horas 

• - o edital roinplete pode., ser amam* pelo ceda. hatacaog 
tont hal.sp.govbr e ou no ene eneuconchalsdgovbr - 

. inter nades poderão ser obstaas na Roa Francisco F. Alves 364. 
Centro, Conchal SP, nos dias deis das 0000 ás 1600 horas ou 

• através do telefone 119)3866.8600. 
Conchal. 30 de novembro de 2017. 
Dr. Ademir Antonio se Ateved0- Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeirdia do Mc:lis:pio de COMhal 10Mapubtt2.5intraeSi 

sinos ode esta aberro o Pregos Psesencidé as111. niocvsso 8166717 
- Objete,. Regem de preço, para medido ne pneus seva 210 
alteio: non: entregas parceladas Para • menmeneb dertemna 
corretiva da Pala ~Vitral- Encerramento dia 2611117 ás 13:30 
o  abeira ás  1030 boas- °adilar  completo poderá se Abunde 
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D. Ademir Antolin cie Azevedo - Pregoem 
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Conchal. 30 de novembro de 2017. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO  

AbSO DE LICITAÇÃO 
COMEORRENCIA PUBLICA 
LONCORRENCIA PUBLICA W01001/ 
PROC. MEMORE° W203/2017 
OBJETO. CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÁO 01 *SOVE: 

PAR? INSTALAÇÃO OE FABRICA CO RAMO DE CONFECCOES 
OU ATIVIDADE SIMILAR-. 

DATA DE ABEBERA 00 EDITAL 30/110017 
CATA DE Ea/TREGA D ENVELOPES: DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. PROPOSTA TÉCNICA.  341010010 27.5 900 h. 
DATA JULGAMENTO: 00012018 Após a edema dos Coso  

loPeS 
LOCAL. Prefeitura Mu ideal de Coronel Macedo kcaluedo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA 

EXTRATO DE CONTRATO Ir 60800:1 
PROCESSO n-  03617017 -TOMADA DE PREÇO er 00417017 
Contratante. MUNICIPIO DE COLÔMBIA 
Contratada: EIGL CONSTRUTORA EIRELi•EPP 
Objete: Contratado de nina empresa especializada en, 

obras de recapenniento adentra. sinalizado honzonial/verticaL 
3 Ser eakradas raras do Monde* de acordo com OS PrOplOS 
Memorais Des(Ovrtos e as nimbas Orçamentadas I e R con. 
leme Centiare de Repasse o'. 1029768090016 e Contrato 
'17 Repasse n". 1029766162016. limado anu o Ministrei, das 
<idades Valor do Conveio: RS 479.136,96 tquaumeritos serei 
ta nove ml gemo mota mos rases e noventa e sen centavos). 
Prazo: 03 meses. Dali da animem: 23/110017: Color/miar 

• SP. 30 de novembro de 7017. - Erasmo Lucas Ga 4131010 
*Mn - Preleva 

a Rua leosádeole  Cintel° Branco. 333- Cenno. Ou 1100700000 
 Meressados gut este abano o Prega° Presencial 80/17. Prn 

"" 785217 	RegM'd de  "e" "a a 0110'100  de lialades da PM de Coronel Matedo e fones 114; 3767.1777. 
de 0"." *"."6°` 	 _de N"'dE'S"..... 	e no site envecoronelmacedo.corabt 
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AVISO DE UOIAÇÃO TERIAL RESularDrá PROCESSO N' dodutságoatv - Maimvs informações poderá* se obtidas na 
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Miado demo.. ',Dem coda dera erende de ~Mão • 0800 as 16.00 imas ou áltd,fil do telefone 11913866.8500. 
de Sigma de Combate a Mándve na E.M.E.F -Larnourder de 	(onchal. 30* novereiro 4 7017. 	 PREFEITURA MUNICIPAL Dia)116_ 
Andrade" cesse ~Mo. REGINIFt• Empenada Por Preços 	D. Adem Antonio de Azevedo- Pregomo 
Unitários. 1110, 70/1001 Preço. DO EDITAL- O Edital =peso • 	PREGAI) PRESENOM 	 (11P1. 13034.156/0001•35 TETO CONSTRUTORA S.A RS 
poderá ser (enveredo ou obtido to Secretaria Matronal de : 	A Preleita., du lOrenripau de conchal toma pelejo .01 ; 79.098.19 
Mamem e Suprimentos à Rua Amoom Paulo de Miranda, a° Menusados me esta abone o Moeu Pmservid 81117. Pare 	CNP,: 03.764.8811000140 COMERCIAL FORNECEDOR,. 
466 • (enteo, o. pelo :eleger 071 31419018 os 3341.9444. cesso 072407 - Objeto' Rogniro de preços para coneaudo RS 282.237.60 
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Prefeitura do Município de Conchal 
Rua Francisco Ferreira Alves, 364 -CEP 13835-000 - CONCHAL - SP 

www.conchal.sp.gov.br  - E-mail: conchal@conchal.sp.gov.br  
tiú\ '2(244 Q4nn 	 110\ '2,244 441 A 

CAPA DE PROCESSO 

Número do processo: 7973/11/2.017 

Requerente: 
17627 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 

Endereço (Processo): 
Rua Francisco Ferreira Alves 364 
Centro 
Conchal 
Endereço (Requerente): 
R AUGUSTA, n° 524 
CONSOLAÇÃO 
SÃO PAULO 

Outras Informações: 

Processo: 
LICITAÇÕES 
Recurso administrativo 

Documentos Anexos: 	 Quantidade de vias: 

Via Protocolo 
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Nnit2. 0qtà1,0~5 1' 
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,SOA JÌ DICA 

CERTIFICO E DOU FÉ que, verificando os arquivos deste 4° Oficial de Registro Civil de Pessoa 

Jurídica da Capital-SP, consta o REGISTRO N° 43291 de 03/06/1981, referente à constituição de pessoa 

jurídica, cujo contrato' sodal atualmente vigente pode ser resumido da seguinte forma: 

I. DENOMINAÇÃO: TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP. 

II. CNPJIMF: 45.876.059/0001-86. 

III. NATUREZA ~DICA: sociedade simples limitada 

IV. FINS/OBJETO SOCIAL desenvolvimento de atividade de processamento de dado 

elaboração de software, licenciamento ou cessão de direto de uso de programas de 

computação, inclutive distribuição, assessoria e consultoria em informática, 

planejamento., confecçfto, niOutetiVto e atualização de páginas eletrônicas, composição 

gráfica, artes gráfias, tipografia, diagramação, paginação, gravação, fotocomposição, 

e outras matrizes, inclusive impressões em geral, além de encadernação, plastificação e 

laminação. 

V. SEDE: Rua. Augusta n° 524, ConsolaçãO, São Pauio/SP. 

VI. PRAZO: indeterminado. 

VIL SÓCIOS: JHONNY CIACCIO DENICER, portador da Cédula de Identidade RG n° 

17.259.081-4 e do CPF/MF n° 089.881.038-82, residente e domiciliado nesta Capital, à 

Rua Corinto n° 739, apto ° 134 A, Vila Indiana e MARIA JOSEFA RODRIGUES 

CAETANO, portadora da Cédula de Identidade RO n° 3.824.395-7 e do CPF/MF n° 

317.239.158-21, com endereço comercial. nesta Capital, à Rua Augusta n° 524, 

Consoloação. 

VIII. CAPITAL SOCIAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), distribuído, em partes desiguais, entre os sócios 

retro mencionados. 

REPRESENTAÇÃO LEGAL: exercida por ambos os sócios, em conjunto ou isoladamente. 

X. AVERBAÇÕES AO REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO: 105299/85, 110725/85, 170413188, 

396740/00, 404278/00, 461483/03, 470513/03, 493951/04, 509388/05, 512845/0‘ 
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XI. OUTRAS INFORMAÇÕES: nos termos do instrumento de alteração averbado sob o n° 607974 de 

28/1112012, adquire condição de Empresa de Pequeno Porte - EPP. 

A presente certidão em breve relato  materializada em folhas devidamente autenticadas e 

numeradas de 220217 a 220218 com os números de segurança deste Oficial de Registro. 

São Paulo, 5 de junho de 2017. 

Thais Almeida de 

 

Fabio da Silva Avelar - Substituto dois  

tos: 

Oficial: 7, 2 , 

Estado: R$ 2,04 

1PESP: R$ 1,38  
Reg. Civ.: R$  0,37 

TJ: R$ 0,49 

M.Público: R$ 034 

ISS: R _ 014 

Total: R$ 11,88 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 
Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc... 

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução 
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código 
de Controle e Autenticação abaixo. 
O referido é verdade, dou fé. 

Este documento foi emitido em 13/06/2017 às 15:44:32 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bec60b0d18faabee5817f8f20d86c872c07d5bfdfb138d64342f7aa8cc48f 
79db706608cfdbcc1886bb7eea5513f901330b8d995bcc0f47fcc2760dc3142cb774 

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para Topdata Processamento de 
Dados Ltda - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a 
Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01. 

Esta certidão tem a sua validade até: 12/06/2018 às 11:55:54 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 721860 

Código de Controle da Autenticação: 

32790806171542080031-1 a 32790806171542080031-2 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http://www.azevedobastos.not.br  
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO N°  3.474, DE 19 DE MAIO DE 2000.  

Regulamenta a Lei n° 9.841, de 5 de outubro de 
1999, que institui o Estatuto da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 42 da Lei 
n° 9.841, de 5 de outubro de 1999, 

DECRETA : 

CAPITULO I 

Das Definições 

Art. 1° Este Decreto regulamenta o tratamento jurídico diferenciado 
assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte, em 
conformidade com o que dispõe a Lei n° 9.841, de 5 de outubro de 1999, bem 
como, no campo tributário, em consonância com a Lei n° 9.317, de 5 de  
dezembro de 1996.  

Art. 2° Para os efeitos da Lei n° 9.841, de 1999, e deste Decreto, 
considera-se: 

I - ano-calendário, como o período de cálculo para determinação da receita 
bruta anual; 

II - receita bruta, como o produto da venda de bens nas operações de 
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas 
operações de conta alheia, não incluídos as vendas canceladas, os descontos 
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados, 
destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o vendedor dos bens 
ou prestador dos serviços seja mero depositário; 

III - primeiro ano de atividade, como o de início ou de reinicio de atividades 
da pessoa jurídica ou firma mercantil individual que as tenha interrompido. 

CAPÍTULO II 

Do Registro, DO Enquadramento e DO Reenquadramento 

Art. 3° É facultado o registro como microempresa e empresa de pequeno 
porte à pessoa jurídica ou à firma mercantil individual que preencha os 
requisitos legais. 
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Parágrafo único. O registro, que constitui prova bastante da condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, é indispensável para assegurar a 
garantia dos direitos previstos na Lei n° 9.841, de 1999, e nas demais normais 
aplicáveis à espécie, exceto para apoio creditício à exportação. 

Art. 4° A comprovação da condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte poderá ser efetuada mediante: 

I - apresentação de original ou cópia autenticada da comunicação 
registrada, de que trata o art. 5° deste Decreto, ou de certidão em que conste a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, expedida pelo órgão 
de registro competente; 

II - acesso, pelo próprio órgão concedente do benefício, à informação do 
órgão de registro sobre a condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

Parágrafo único. Os órgãos e as entidades interessados no acesso às 
informações, a que se refere o inciso II, poderão celebrar convênio com os 
órgãos de registro para esta finalidade. 

Art. 52  O registro será efetuado, conforme o caso, pelas Juntas 
Comerciais ou pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, à 
vista de comunicação, em instrumento específico para essa finalidade, 
procedida pela firma mercantil individual ou pessoa jurídica interessada, 
inclusive daquelas que preenchiam os requisitos da Lei n° 9.841, de 1999, 
mesmo antes de sua promulgação, para enquadramento como microempresa 
ou empresa de pequeno porte. 
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TopData Processamento de Dados Ltda-EPP 

PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de Procuração, a TopData Processamento de Dados Ltda-EPP, com 
sede na. Rua Augusta, 524 — Consolação — Cep. 01304-000- São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MJ 
sob n° 45.876.059/0001-86 e inscrição Estadual isento, representada nesse ato por seu sócio-
Administrador o Sr. Jhonny Ciaccio Denker, portador da Cédula de Identidade RG n° 17.259.081-
4 e CPF n° 089.881.038-82, nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. Carlos Eduardo 
Fagundes, portador da Cédula de Identidade RG 15.278.726-4 e CPF n° 099.577.538-94, a quem 
confere amplos poderes para representar a TopData Processamento de Dados Ltda-EPP, com 
poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação/Pregão, inclusive, 
cadastrar, assinar e apresentar proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente novas 
propostas de preços na etapa de lances, desistir expressamente da intenção de interpor recurso 
administrativo ao final da sessão, interpor recursos administrativo, assinar a ata da sessão, prestar 
todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame em nome da Outorgante. Podendo inclusive assinar contratos, distratos, 
solicitar devolução de caução, impugnar edital, documentação de cadaStramento, retirar qualquer 
documento e substabelecer em nome da Outorgante. A presente:procuração e válida até o dia 31 
de Dezembro de 2017. 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que se produzam os refeitos legais. 

São Paulo, 31 de Outubro de 2016. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 
Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc... 

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução 
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código 
de Controle e Autenticação abaixo. 
O referido é verdade, dou fé. 

Este documento foi emitido em 04/11/2016 às 15:28:32 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b580c0b3099ab7a7531fae1b74f2359baa4236a53dbd81c7d461e33e66 
2e7ed45706608cfdbcc1886bb7eea5513f90133bcb1c5b588bc993e062c2957cd0425b8 

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para Topdata Processamento de 
Dados Ltda - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a 
Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01. 

Esta certidão tem a sua validade até: 04/11/2017 às 15:23:23 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 606287 

Código de Controle da Autenticação: 

32790311160917420602-1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http://www. azevedobastos. not. br  
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sexta-feira, 1° de dezembro deQ01Ç ° 2 4 5 
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I 

266 - São Paulo, 127 (223) 

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato: n° 1962017 - Modalidade: INX n° 60/2017 - Pro-

cesso: n° 423312017 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA - Contratada: SOB COMUNICAÇÃO, 
MARKETING E EDITORA LTDA- Objeto: Contratação de empresa 
para organização e realização do Evento denominado 'Arena 
Verão", que será realizado no período de 06 a 28 de janeiro de 
2018 - Vigéncia: 60 dias - Valor: RS 480.000,00 - Assinatura: 
29/11/2017. 

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato: n° 195/2017 - Modalidade: CC 70/2017 - Pro-

cesso: n° 40330/2017 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA - Contratada: ALON DE JESUS PEREIRA 
ME- Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço 
de guarda e manutenção de animais de grande porte apreen-
didos em vias e logradouros públicos alou apreendidos pelo 
CCZ- Vigência: 12 meses - Valor: RS 48.000,00 - Assinatura: 
29/11/2017. 

CARAPICUÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA 

Homologação/Adjudicação do Pregão Presencial n° 62/17 
Proc.Adm.n° 31291/2017 
Fica homologado e adjudicado o objeto do pregão supra; a 

empresa Brunisa Com. e Serviços para Trânsito e Transporte Ltda. 
Me, os itens 1,2 e 3. 

Homologação/Adjudicação da Carta Convite n° 37/17 
Proc.Adm.n° 4043612017 
Oca homologado e adjudicado o objeto da Carta Convite 

supra; a empresa Peliserv Equip.eServiços Odonto Médicos 
Ltda.EPP. 

Homologação/Adjudicação da Carta Convite n° 38/17 
Proc.Adm.n° 399982017 
Oca homologado e adjudicado o objeto da Carta Convite 

supra; a empresa Alphacom Projetos e Consultoria Ltda. 
Homologação/Adjudicação da Carta Convite n° 39/17 
Proc.Adm.n° 11915/2017 
fica homologado e adjudicado o objeto da Carta Convite 

supra: a empresa Renan Benites Alves da Silva Me, os lotes: 
4,7,11 e 12, e Pontual Auto Peças e Acessórios Eireli Me, os lotes: 
1,2,3,5,6,8,9,10 e 13. 

Homologação/Adjudicação da Carta Convite n° 40/17 
Proc.Admtr° 3912212017 
Fica homologado e adjudicado o objeto da Carta Convite 

supra; a empresa Citystar Construtora e Incorp.Eireli. 
Carapicuiba, 30 de novembro de 2017 
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito 

CARDOSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO 

EDITAL N° 0602017 
PREGÃO (PRESENCIAL) DE REGISTRO DE PREÇOS ti° 

039/2017 
(AVISO DE LICITAÇÃO) 
JAIR CÉSAR NATTES Prefeito Municipal de Cardoso usando 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna público para 
conhedmento de todos que se acha aberto o Processo Licitatário 
n° 068/2017. PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
039/2017. TIPO: MENOR PREÇO TOTAL DO ITEM. OBJETO: AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DATM 14/12f2017, AS 
13:30 HORAS. LOCAL: RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 
870 - CENTRO. O Edital completo encontra-se à disposição de 
todos os interessados, no Departamento de Secretaria e licitações, 
da Prefeitura Municipal de Cardoso, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 
ás 17:00 horas, no endereço supracitado, ou através do site: www. 
cardoso.sogov.br. Informações pelo telefone: (17) 3466-3900. 

Cardoso, 30 de novembro de 2017. 
IAIR CÉSAR NATTES - Prefeito Municipal 

PREGÃO PRESENCIAL N° 84/2017 - PROCESSO n° 
138/2017-Objeto:Registro de Preços para eventual contratação 
de serviço de transporte dos resíduos st:lidos domiciliares coleta-
dos pela Prefeitura Municipal de Casa Branca/SP em sua área de 
transbordo até área de transbordo do aterro sanitário licenciado 
na cidade de Arceburgo-MG, de acordo com as especificações 
técnicas constantes no Anexo (.Entrega de Envelopes N° 01 e N° 
02 até às 08:50 horas do dia 13/12/2017. Local Praça Barão de 
Mogi Guaçu, n° 51 - Esquina com a Rua Altino Arantes, centro, 
Setor de Protocolo. Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá 
no mesmo dia indicado às 09hs local Praça Barão de Mogi 
Guaçu n° 51 - Esquina com a Rua Aluno Arantes, centro Setor 
de Licitações. Retirada do Edital pelo emoli: licitocao@casabran-
ca.sp.gov.br  ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, n° 51 - Esquina 
com a Rua Altino Arantes, centro, Setor de Licitações-Esclareci-
mentos Fone (19) 3671-9748. -Casa Branca, 30.11.2017-Marco 
César de Paiva Aga-Prefeito Municipal 

Processo Licitatário 02/17. Pregão 01/17. Objeto: Aquisição de 
géneros alimentícios, gás e desinfetante, destinados a atender a 
Merenda Escolar e Creches Municipais. Oca notificado a empresa 
Nivaldo Martins de Oliveira Transportes - ME, inscrita no CNPJ 
(MF): 56.615.057/0001-50, para os devidos fins previstos no art. 
87 da Lei Federal 8666/93, a apresentar alegações & defesa pela 
irregularidade no cumprimento do contrato decorrente do Processo 
Licitatório 02/17, modalide de Pregão 01/17; em face dos fatos nar-
rados no Oficio n° 53/17, protocolo n° 046768, do dia 27/10/2017. 
Castilho - SP, 30 de novembro de 2017. Rosiléia Correia de Pinho 
Machado- Gestora de Contratos. 

Processo Lidtatorio 83/17. Pregão 55/17. Objeto: Registro 
de preços para contratação de empresa qualificada para a 
execução de serviços de transportes de pacientes. Termo de 
Revogação. Considerando as justificativas constantes na R. 
153 dos autos do processo supra, decido, nos termos do art. 49 
da Lei Federal 8.666. de 21 de junho de 1993, pela revogação 
plena do Processo UcitotorM 83/17. Pregão 55/17. Castilho 
(SP), 23 de novembro de 2017. Aparecida de Fátima Govioli 
Nascimento - Prefeita. 

CATANDUVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

SUPERINTENDENCIA 
DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA 
RETIFICAÇÃO 
Eng° Marcos Augusto Jardim - Superintendente da Supe-

:intendência de Água e Esgoto de Catanduva, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o extrato de 
aditament contratual publicado no Diario Oficial do Estado no 
dia 30/11/2017, portanto, onde se lê "PREGÃO PRESENCIAL 
N° 38/201 " leia-se "PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2015". Eng° 
Marcos Au troto Jardim - Superintendente da Superintendendo 
de Água e Esgoto de Catanduva - SP. 

Impreasoofidal 
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SELO DE AVEI4TIÍCIDADE 

CATIGUÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 044/2017 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0182017 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em Enge-

nharia de Segurança e Medicina do Trabalho, para aplicação das 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho em atendi-
mento a Lei n° 6.514/77 e Portaria n° 3.214(78 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, conforme disposto no Terno de Referência 
constante do Anexo I. 

LEGISLAÇÃO: Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, Lei Federal n° 10.520/02, de 17 de julho de 2002, Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 
Municipal n° 028/2007 de 25 de setembro de 2007. 

ENTREGA DA PROPOSTA: Data Poro entrega do(s) 
documento(s) para credenciamento, da declaração de que a 
proponente cumpre os requisitos de habilitação e dos envelopes 
proposta e documentos de habilitação: l4 de dezembro de 2017. 
às 09:00 horas. 

LOCAL DA REAUZAÇÃO DA SESSÃO PÃBUCA DO PREGÃO: 
Prefeitura Municipal de Catiguá, situada na Avenida José Zanca• 
ner, n° 312, centro na cidade de Cadoira. Estado de São Paula 

EDITAL na integra: à disposição dos interessados no site 
oficial do Municipio (wwwcatigua.sp.gov.br), no Setor de 
Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Catiguá - 
telefone: (17) 3564-9500, onde poderá ser retirado, mediante 
identificação, endereço, número de telefone, fac-simile e/ou 
e-mail e CNPJ ou CPF. 

Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, 30 de novembro de 
2017. 

VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLFJO - Prefeita Municipal 

CERQUEIRA CÉSAR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CER UEIRA C 

TERMO DE ANULAÇÃO PREGÃO PRESENCIA 
N° 075/17 - PROCESSO 119/17 - REGISTR. s E PREÇOS 
CONSIDERANDO: a decretação de suspe são do certame 

pelo Tribunal de Contas do Estado de São ulo, conforme TC 
n° 19141.989.17-8; 

CONSIDERANDO: a determinação de r'  
em pontos especificas, conforme voto da em 
Silvia Monteiro, conforme documento juntado 

O Senhor MARCOS ANTONIO ZALOTI, Pref 
Cerqueira César/SP, no uso de suas atribuiçõ 
ANULAR o edital referente ao Pregão Presencial 
Processo n°119/17 - Registro de Preços, cujo objeto 
eventual aquisição de materiais escolares. 

A presente anulação se faz com fundamento na s 
473 do Supremo Tribunal Federal, devido à verificação de vio 
insanável no procedimento licitatorio em epigrafe. 

Prefeitura de Cerqueira César, 29 de novembro de 2017 
MARCOS ANTONIO ZALOTI - PREFEITO 

CERQUILHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 

CONVOCAÇÃO 
CONCORRENCIA PÚBLICA n° 01/2015-PROCESSO n° 

1013/2015 - Contratação de empresa para Construção de 
Creche-Escola de Educação Infantil no Loteamento Vale do Sol. 
Fica a quarta colocada no certame, empresa Construtora Terra 
Paulista Ltda convocado nos termos do art. 24, inciso XI, da lei 
8.666/93, tendo o prazo de 08 dias úteis para apresentar os 
documentos de habilitação atualizados Cerquilho 30/11/2017. 

Extrato Aditivo ao Contrato 
Pregão Presencial 61/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES 
Termo Aditivo 02-79/2016-5F de 22/11/2017 - renovação 

contratual para mais 12 meses 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cerquilho 
Contratada: Rapontur Turismo Lide 
Valor total estimado: RE 488.520.00 
Vigência: 21/11/2018 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL 58/2017-Aquisição de equipamentos 

de som para o teatro municipal 
Contrato n° 72/2017- 29/11/2017 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cerquilho 
Contratada: Elo Tech Tecnologia e Comercio Uda ME 
Valor: RS 3.825,00 
Vigência: 04 meses 

CLEMENTINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA 

REABERTURA DE PRAZO COM ALTERAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2017 
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares e geladei-

ra. Encerramento: Realização dia 12/12/2017 às 09h. Edital na 
integra no site: www.clementina.sp.gov.br. Informações Fone: 
(18)3658-9503; emoli: licitacao@dementina.sp.gov.br. P.M. de 
Clementina/SP, 30/11/2017. CÉUA C.F. GALHARDO - PREFEITA 
MUNICIPAL 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 28/2017 
A R M. de Clementina mola público a que o P.P. n° 28/2017, 

destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA REALIZAÇÃO DAS 
UNHAS 01, 02 E 03 PARA O ANO DE 2018, foi adjudicado pela 
Pregoeira Responsável, e a Sra. Prefeita Municipal Célia C. E 
Galhardo, homologa todos os atos praticados no procedimento 
licitatorio, e referenciado às empresas: TRANSPORTES LABOR 
LIDA EPP com valor total & RS 281.851,20, vencedora dos itens 
1 e 3 e CAMBRALEITE LOC. DE VEIC. LTDA ME com valor total de 
RS 139.501,44, vencedora do item 2, com valor total anual de 
RS 421.352,64. P. M., de Clementina/SP, 30/112017. CÉLIA C. E 
GALHARDO - PREFEITA MUNICIPAL 

COLINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA  

COLÔMBIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA 

EXTRATO DE CONTRATO N° 068/2017 
PROCESSO n° 036/2017 -TOMADA DE PREÇO n° 00412017 
Contratante: MUNICIPIO DE COLÔMBIA 
Contratada: BGL CONSTRUTORA EIRELI-EPP 
Objeto: Contratação de uma empresa especializada em 

obras de recapeamento asfáltica, sinalização horizontafivertkal 
a ser realizadas várias do município, de acordo com os Projetos 
Memoriais Descritivos e as Planilhas Orçamentarias I e II con-
forme Contrato de Repasse n°. 1029768-79/2016 e Contrato 
de Repasse r°.1029766-38/2016, firmado como Ministério das 
Cidades. Valor do Contrato: RS 479.136,96 (quatrocentos seten-
ta nove mil cento trinta seis reais e noventa e seis centavos); 
Prazo: 03 meses; Data da assinatura: 2311112017; Colômbia/ 
SP, 30 de novembro de 2017. - Endrigo Lucas Gambarato 
Bertin - Prefeito. 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

PREGÃO PRESENCIAL 
Toma-se publico aos interessados e desde já comunica as 

empresas participantes do Pregão Presencial 60/17 do Processo 
Administrativo 6620/17, cujo objeto é o Registro de preços 
para a aquisição de material elétrico (lâmpadas de led), que 
a empresa Emenge Engenharia e Comercio Ltda. (Proc. Adm. 
2017/10/006620) apresentou o recurso conforme havia solici-
tado em Ata no dia da presente sessão contra o empresa R.D. 
Velani Elétricas ME por descumprimento do edital, sendo que a 
empresa terá o prazo de 03 dias úteis contados desta publicação 
para apresentação de contra-recurso de acordo com art. 4, XVIII 
da Lei 10.520102, sendo que_Oreferido. rocesso se encontra a 
disposição desdejá para os interessados. 

Conchal, 30 de novembro de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Toma-se publico aos interessados e desde já comunica as 

empresas participantes do Pregão Presencial 72/17 do Processo 
Administrativo 7288/17, cujo objeto é o Registro de preços 
para contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços na impressão de panfletos, cartazes convites de 
eventos e fichas de protocolo em diversas medidas, dobras e 
tipos de papéis juntamente com a confecção da arte, que a 
empresa Topdata Processamento de Dados Ltda. EPP Proc. Adm. 
2017/11/007973) apresentou o recurso contra a decisão do 
Pregoeiro em manter a referida empresa fora do enquadramento 
de ME, EPP e MEI, sendo que a empresa terá o prazo de 03 dias 
úteis contados desta publicação para apresentação de contra-
-recurso de acordo com art 4, XVIII da Lei 10.520102, sendo 
que o referido processo se encontra a disposição desde já para 
os interessados. 

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

• NSA DE LICITAÇÃO E RATIFICA 	teto: Alu- 

guel de imoc' 	' 	 e Aparecida de Jesus 
Ferreira e filha Sra. Fernanda Cordeiro Ferreira do Nascimento 
- Processo 7772/17 - Locatária: Prefeitura do Município de 
Conchal - Locadora: Ernesto José Pianca - Fundamento Legal 
art. 24, X, c.c. art. 26 "caput" da Lei Federal 8666/93 atualizada 
- Valor. RS 260,00 mensais - Parecer da Dispensa: 30/11/17 
- Ratificação da Dispensa pelo Prefeito Municipal: 30111/17 - 
Vigência: 12 meses. 

Conchal, 30 de novembro de 2017. 
Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 81/17 - Processo 7772/17 - Dispensa de 

Licitação - Objeto: Aluguel de imóvel social para a Sra Valde-
nice Aparecida de Jesus Ferreira e filha Sra. Fernanda Cordeiro 
Ferreira do Nascimento - Locatária: Prefeitura do Municipio de 
Conchal - Locadora: Ernesto José Pianca - RS 260,00 mensais 
- Assinatura: 30/11/17. 

PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municipio de Conchal toma público aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 77/17, Pro-
cesso 6694/17 - Objeto: Registro de preços para a aquisição 
de camisetas para o Dento. de Educação - Encerramento dia 
14/12/17 às 09:30 e abertura às 10:00 horas - O edital completo 
poderá ser adquirido pelo e-mail: licitacao@conchalsp.govár  e 
ou no site www.conchalsp.gov.br  - Maiores informações pode-
rão 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, 30 de novembro de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municipio de Conchal torna publico aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 78/17, Pro-
cesso 6899/17 - Objeto: Registro & preços para a aquisição de 
camisetas e agasalhos para campanha do Depto. de Promoção 
e Assisténcio Social - Encerramento dia 14/12/17 às 13:30 e 
abertura às 14:00 horas - O edital completo poderá ser adqui-
rido pelo e-mail: licitacao@conchalsp.gov.br  e ou no site www. 
concha Isp.gov.br  - Maiores informações poderão ser obtidas na 
Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SR nos dias Citeis das 
08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 3866-8600. 

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

interessados que está aberto o Pregão Presencial 79/17, Pro-
cesso 7848/17 - Objeto: Registro de preços para a aquisição 
de equipamentos e utensílios indispensáveis para a produção 
e distribuição da merenda escolar - Encerramento dia 15/12/17 
às 09:30 e abertura às 10:00 horas - O edital completo poderá 
ser adquirido pelo e-mail: licitacao@conchalsp.gov.br  e ou no 
site www.conchalsp.goubr - Maiores informações poderão ser 
obtidas na Rua Francisco E Alves 364, Centro, Conchal SR nos 
dias ireis das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 
3866-8600 

Conchal, 30 de novembro de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municipio de Conchal toma público aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 80/17, Pro-
cesso 7852/17 - Objeto: Registro de preços para a aquisição 
de gêneros alimenticios especificos para o Depta & Promoção 
e Assistência Social - Encerramento dia 18/12/17 às 09;30 e 
abertura às 10:00 horas - O edital completo poderá ser adqui-
rido pelo e-mail: ficitacao@conchalsp.gov.br  e ou no cite irmos. 
conchal.sp.gov.br  - Maiores informações 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 (191 3866-8600. 

Condtol, 30 de novembro de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municipio de Conchal toma público aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 81/17, Pro-
cesso 7724/17 - Objeto: Registro & preços para contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviços limpeza 
e desobstrução das redes coletoras de água e manutenção das 
caixas de passagem do sistema de captação de água das minas 
Fadei e Alemanha para a E.T.As. "Enos Bonini" e limpeza e  

às 09:30 e abertura às 10:00 horas - O edital completo poderá 
ser adquirido pelo e-mail: licitacao@conchalsp.gov.br  e ou no 

cite wwW.conchal.sp.gov.br  - Maiores informações poderão Ser 
obtidas na Rua Francisco E Alves 364, Centro, Conchal 5R nos 
dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 

3866-8600. 
Conchal, 30 de novembro de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municipio de Conchal torna público aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 82/17, Pro- 
cesso 7807/17 - Objeto: Registro de preços para aquisição 
de medicamento para distribuição à população na Farmácia 
Municipal de Conchal - Encerramento dia 20/12/17 às 09:30 e 
abertura às 10:00 horas - O edital completo poderá ser adqui-
rido pelo e-mail: licitocao@concholsogov.br  e ou no site maca. 
conchal.sp,gov.br - Maiores informações poderão ser obtidas na 
Rua Francisco E Alves 364, Centro, Conchal SR nos dias úteis das 
08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 3866-8600. 

Conchal, 30 de novembro de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municipio de Conchal toma público aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 83/17, Processo 
7847/17 -Objeto: Registro de preços para aquisição de peças para 
maquinas de frota municipal - Encerramento dia 21112/17 às 09:30 
e abertura ás 10:00 horas- O edital completo poderá ser adquirido 
pelo e-mail: licitacao@conchal.sagov.br  e ou no cite www.con 
sp.gov.br  - Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Fran-
cisco E Alves 364, Centro Conchal SE nos dias úteis das 08:00 às 
16:00 horas ou através do telefone (19) 3866-8600. 

Conchal 30 de novembro de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municipio de Conchal torna público aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 84117, Pro-
cesso 7142/17 - Objeto: Registro de preços para aquisição de 
tecidos e aviamentos em gerais para projetos do Depto. de 
Promoção e Assistência Social do Município de Conchal SP -
Encerramento dia 20/12/17 às 1130 e abertura às 14:00 horas 

O edital completo poderá ser adquirido pelo e-mail: licitacao@  

hal.sp.gov.hr  e ou no site www.conchalsogov.br- Maiores 
info 	ções poderão ser obtidas na Rua Francisco E Alves 364, 
Centro onda/ SR nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou 
através 	telefone (19) 3866-8600. 

Conch I, 30 de novembro de 2017. 
Dr. Ade, ir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃm PRESENCIAL 
A Pref' ra do Munkipio de Condul torna público aos interes- 

sados que es á aberto o Pregão Presencial 85/17, Processo 8166/17 
- Objeto: R gistro de preços para aquisição de pneus sem uso 
anterior, coe entregas parceladas para a manutenção preventiva e 
corretiva 	Frota Municipal - Encerramento dia 26/12/17 às 13:30 
e aberto às 14:00 horas - O edital completo poderá ser adquirido 
pelo/mail: licitacao@conchalsp.govbr  e ou no site www.conchal. 
si:roo:Ur- Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Fran-
cisco F. Alves 364, Centro, Conchal 50 nos dias úteis das 0800 às 
16:00 horas ou através do telefone (19) 3866.8600. 

Conchal, 30 de novembro de 2017. 
Do Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municipio de Conchal toma público aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 86/17, Pro-
cesso 8496/17 - Objeto: Registro de preços para aquisição de 
equipamentos para analise e monitoramento da qualidade da 
água potável nas estações de tratamento de água para abasteci-
mento publico- Encerramento dia 27/12/17 às 09:30 e abertura 
às 10:00 ',oras - O edital completo poderá ser adquirido pelo 
e-mail: licitacao@conchalsp.gov.hr  e ou no site www.conchal. 
sp gov.hr - Maiores informações poderão ser obtidas na Rua 
Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 
08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 3866-8600. 

Conchal, 30 de novembro de 2017. 
Do. Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municipio de Conchal torna público aos interes-

sados que está aberto o Pregão Presencial 87/17, Processo 8195117 
- Objeto: Registro de preços para aquisição de bombas dosadoras 
de produtos químicos - Encerramento dia 27/12/17 às 09:30 e 
abertura às 10:00 horas - O edital completo poderá ser adquirido 
pelo e-mail: ficitacao@conchalmagOv.br  e ou no site www.conchal. 
sp.gov.br- Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Fran-
cisco E Alves 364, Centro Conchal SE nos dias úteis das 08:00 às 
16:00 horas ou através do telefone (19)3866-8600. 

Conchal, 30 de novembro de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Municipio de Conchal torna público aos 

interessados que está aberto o Pregão Presencial 88/17, Proces-
so 8188/17- Objeto: Registro de preços para aquisição de estojo 
escolar para o Depto de Educação - Encerramento dia 28/12/17 
ás 13:30 e abertura às 14:00 horas - O edital completo poderá 
ser adquirido pelo e-mail: licitacoo@conchal.sp.govbr  e ou no 
site www.conchalsogov.br  - Maiores informações poderão ser 
obtidas na Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SR nos 
dias úteis das 08:843 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 
3866-8600. 

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

CORONEL MACEDO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO  

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRENCIA PUBLICA 
CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2017 
PROC. LICITATCH110 N° 203/2017 
OBJETO: CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO DE IMÓVEL 

PARA INSTALAÇÃO DE FÁBRICA DO RAMO DE CONFECÇÕES 
OU ATIVIDADE SIMILAR'. 

DATA DE ABERTURA DO EDITAL: 30/11/2017 
DATA DE ENTREGA DE ENVELOPES: DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA: 04/01/2018 ÀS 9:00 h. 
DATA JULGAMENTO:04/012018 Apôs a entrega dos enve-

lopes 
LOCAL:- Prefeitura Municipal de Coronel Macedo localizado 

a Rua Presidente Castelo Branco 333- Centra Os interessados 
poderão adquirir informações sobre a presente licitação, no setor 
de licitações da PM de Coronel Macedo, e fones (14)3767-1222, 
eno cite: www.coronelmaredo.com.bo  

Coronel Macedo, 30 de novembro de 2017. 
JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA - Prefeito Municipal 

COTIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

CUPI: 13.034.156/0001-35 TETO CONSTRUTORA SA R$ 
79.098,19 

CNPJ: 03.764.882/0001-50 COMERCIAL FORNECEDORA 
RS 232.237,60 

CUPI: 08.070.619/0001.84 MARCELO MORENO LOPES RS 
18.606,00 

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

CASA BRANCA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

CASTILHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 

ificação do edital 
ente Conselheira 
• s autos; 
'to Municipal de 

egois, resolve 
075/2017 - 
• nsiste na 

AVISO DE LICITAÇÃO/EDITAL RESUMIDO; PROCESSO 14° 
5469/2017; TOMADA DE PREÇOS O* 00772017; OBJETO:- Con-
tratação de empresa espedalizada para execução de instalação 
de Sistema de Combate a Incêndio na E.M.E.F. "Lamounier de 
Andrade", neste município. REGIME:- Empreitada Por Preços 
Unitários. TIPO:- Menor Preço DO EDITAL:- O Edital completo 
poderá ser consultado ou obtido na Secretaria Municipal de 
Materiais e Suprimentos, à Rua Antonio Paulo de Miranda, n° 
466 - Centro, ou pelo tele/fax (17) 3341-9448 ou 3341-9444, 
nos dias úteis. DATA DE ENCERRAMENTO:- 18/DEZEMBRO/2017 
-às 14:00 horas.VALOR ESTIMADO DO OBJETO: R5 144.77021. 
VALOR DO EDITAL E ANEXOS:- RS 50,00 (Cinquenta Reais). 
PRAZO PARA AQUISIÇÃO DO EDITAL Até as 16:00 horas do dia 
15/12/2017. Prefeitura Municipal de Colina (SP), 30 de Novem- 	desobstrução do Carrego do Barreio, captação de tratamento 
bro de 2017. Comissão Permanente de Licitação. 	 de água "Hugo Entesto Muller" - Encerramento dia 19/12/17 

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 01/12/2017 08:15:09. 
IV de Série do Certificado: 2121938ADB6794C1D4B881C3OBF37B9C1D3D2F1A 
[ Ticket: 26716712 ] - www.imprensaoficial.com.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER JURÍDICO 

Processo Administrativo n° 2017/11/007973 

Interessado: Topdata Processamento de Dados Ltda - EPP 

Assunto: Recurso Administrativo 

Trata-se de pedido de parecer jurídico elaborado pelo 

Departamento de Licitação e Contratos em face do Recurso Administrativo 

apresentado pela licitante Topdata Processamento de Dados Ltda - EPP 

contra a decisão do Pregoeiro que não a classificou como empresa de pequeno 

porte por não ter apresentado a declaração de enquadramento protocolada na 

Junta Comercial do Estado de São Paulo, conforme exigido em edital. 

Aduz a recorrente essencialmente, que a Topdata tem sua 

constituição jurídica de natureza como sociedade simples e registro no 40  Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tendo apresentado no certame para 

comprovação de seu enquadramento como EPP a certidão expedida pelo Cartório 

de Registro Civil, que não foi aceita como válida, visto que o edital exige que a 

comprovação de EPP ou ME se dê através de Certidão da JUCESP. 

Defende que o Pregoeiro ignorou a Lei, notadamente o Decreto 

no 3.474/2000, que regulamenta o tratamento diferenciado para micro empresas 

e empresas de pequeno porte, pugnando, portanto, pelo cancelamento do 

pregão. 

É a síntese necessária. Passamos a análise: 

R. Francisco Ferreira Alves 364 — Tel. (19) 3866-8600 — CEP 13.835-000 — Conchal/SP 
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Em que pese as alegações da licitante, este Departamento entende 

que não merece provimento seu recurso, haja vista que ao participar do certame 

as empresas concordaram com os termos do Edital e estavam plenamente cientes 

dos documentos que deveriam ser apresentados para sua habilitação. 

Vejamos as disposições constantes do Ato Convocatório: 

9.3.1. Declaração da licitante, em papel timbrado da 

empresa, que reconhece 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. 

Neste sentido, se a recorrente entendia que a certidão do registro civil 

era documento hábil a comprovar seu enquadramento deveria ter impugnado ao 

Edital enquanto ainda estava aberto. 

Além disso, a despeito de a jurisprudência do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo festejar decisões baseadas no princípio da razoabilidade, com 

o intuito de ampliar a disputa e buscar a proposta mais vantajosa para a 

Administração, entendemos que nesse caso tal princípio não poderá ser suscitado. 

Isso porque a certidão apresentada pela licitante desatende as 

disposições constantes do Edital, sendo que aceitá-la contrariaria o princípio que 

deve nortear as licitações públicas, insculpido no artigo 30  da Lei 8.666/93, qual 

seja o da vinculação ao instrumento convocatório. 

O edital, no sistema jurídico-constitucional vigente, constitui lei entre 

as partes, sendo a norma fundamental do procedimento licitatório, seja qual for a 

modalidade ou o tipo escolhido pela Administração para concretizar o interesse 

R. Francisco Ferreira Alves 364 — Tel. (19) 3866-8600 — CEP 13.835-000 — Conchal/SP 
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público perseguido pela contratação, e vincula tanto a própria 

Administração Pública quanto os particulares envolvidos na licitação. 

Acerca do tema, Hely Lopes Meirelles pontua que: 

"(...) a vinculação ao edital significa que a Administração e os 

licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do 

permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto 

ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, 

ao julgamento e ao contrato (...). Nem se compreenderia que a 

Administração fixasse no edital o modo e a forma de 

participação dos licitantes, bem como as condições de 

elaboração das ofertas e no decorrer do procedimento ou na 

realização do julgamento ou no contrato se afastasse do 

estabelecido e admitisse a documentação e propostas em 

desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação 

e, como tal, vincula a os seus termos tanto os licitantes quanto 

a Administração que o expediu". 

No mesmo toar é a lição de Celso Bandeira de Mello: 

"O edital constitui-se no documento fundamental da licitação. 

Habitualmente se afirma, em observação feliz, que é a sua lei 

interna. Com  efeito, abaixo da legislação pertinente à matéria, 

é o edital que estabelece as regras específicas de cada licitação. 

A Administração fica estritamente vinculada às normas e 

condições nele estabelecidas, das quais não pode se afastar 

(art. 41). Embora não seja exaustivo, pois normas ant i res e 

superiores o complementam, ainda, que não reprodu idas em 

R. Francisco Ferreira Alves 364 — Tel. (19) 3866-8600 — CEP 13.835-000 — Conchal/SP 
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seu texto, como bem diz Hely Lopes Meirelles, o edital é „a 

matriz da licitação e do contrato; daí não se pode, exigir ou 

decidir além ou aquém do edital". 

No mesmo sentido assevera José dos Santos Carvalho Filho: 

"A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do 

administrador e dos administrados. Significa que as regras 

traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas 

por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento 

se torna inválido e suscetível de correção na via administração 

ou judicial. 

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, 

evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a 

certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se 

evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à 

moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade 

administrativa. 

[...] Vedado à Administração e aos licitantes é o 

descumprimento das regras de convocação, deixando de 

considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa 

de documento ou a fixação de preço fora dos limites 

estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se a desclassificação 

do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do Estatuto". 

Desse modo, como corolário do princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, a licitante que apresenta documento diverso ao exigido 

em edital para a garantia de tratamento diferenciado, conforme a LC 	123/06, 

deve — em regra — perder o direito ao tratamento diferenciado. 

R. Francisco Ferreira Alves 364 — Tel. (19) 3866-8600 — CEP 13.835-000 — Conchal/SP 
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Desta forma, ante todo o exposto, opinamos pelo 

conhecimento do recurso interposto pela empresa, posto que tempestivo, 

contudo, quanto ao mérito, entendemos que o mesmo deve ser improvido, 

mantendo-se inalterada a decisão do Pregoeiro que não considerou a certidão 

apresentada pela empresa para tratamento diferenciado e favorecido às ME, EPP 

e MEI. 

Este é o nosso parecer. 

Conchal, 06 de dezembro de 2017. 

R. Francisco Ferreira Alves 364 — Tel. (19) 3866-8600 — CEP 13.835-000 — Conchal/SP 
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Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 0  0 0 .,e? 5 A 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Fica HOMOLOGADA como vencedora do "PREGÃO PRESENCIAL" N° 

72/17, a empresa: FABRICIO MATHEUS LEITE 29008168820, inscrita no 

CNPJ N° 27.550.869/0001-66, vencedora do certame, perfazendo o valor 

global de R$ 56.877,00 (cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e sete 

reais), tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE PANFLETOS, CARTAZES, 

CONVITES DE EVENTOS E FICHAS DE PROTOCOLO EM DIVERSAS 

MEDIDAS, DOBRAS E TIPOS DE PAPÉIS JUNTAMENTE COM A 

CONFECÇÃO DA ARTE. 

C nchal, 07 de dezembro de 2017. 

Rua Francisco Ferreira Alves n 364 — Telefone (19) 3866-8600 — Fax (19) 3866-8614 — CEP 13835-000 — Conchal SP 
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K-C 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 72/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.288/17 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 104/17 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos 07 dias do mês de dezembro de 2017, reuniram-se na Prefeitura do Município de 

Conchal SP, tendo como Pregoeiro Dr. ADEMIR ANTONIO DE AZEVEDO, de acordo com o 

Decreto n° 3.930 de 02 de janeiro de 2017, doravante denominada ÓRGÃO 

GERENCIADOR, e de outro a empresa FABRICIO MATHEUS LEITE 29008168820, 

situada na Rua dos Bartarin n° 112, Bairro Jd. do Lago, na cidade de Conchal, Estado de 

SP, CEP. 13.835-000, e-mail: agenciadcinco(d,hotmail.com,  Fone: (19) 3866-2410 

inscrita no CNPJ n° 27.550.869/0001-66 e Inscrição Estadual n° 270.030.860.116, 

representada pelo Sr. Fabricio Matheus Leite, portador do CPF n° 290.081.688-20 e 

RG n° 32.508.668-0, denominada CONTRATADA, do tipo "MENOR PREÇO UNITÁRIO" 

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

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

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

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

aquisição de materiais escolares, nas quantidades, termos e condições descritas no 

ANEXO VII - Termo de Referência do mencionado edital, que passa a fazer parte desta, 

tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° 

lugar no certame acima numerado, qual seja: R$ 56.877,00 (cinquenta e seis mil 

oitocentos e setenta e sete reais). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

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

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

5.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador/ Prefeitura do Município de Conchal SP. 
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CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

8.1. 0 pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, 
na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento da Ata Registro Preços. 

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

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

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

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

8.6. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 
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8.7. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

CLÁUSULA NONA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DA PUBLICAÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

15.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. As questões decorrentes da utilizaçã, da presente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, ficarão a carg:k  do Foro da Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de Conchal/SP, excluído 	‘. er o tro por mais privilegiado que seja. 

é A. 

‘, 

FABRICIO MA EUS LEITE 29008168820 
Fabricio Matheus Leite 

Proprietário 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 72/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.288/17 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 104/17 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame a Contratação de Empresa Especializada para 

Prestação de Serviços na Impressão de panfletos, cartazes, convites de eventos e fichas 
de protocolo em diversas medidas, dobras e tipos de papéis juntamente com a 
confecção da arte. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. A contratação da prestação de serviço aqui descrita justifica-se pela necessidade de 

divulgar as campanhas e ações desenvolvidas pelos diversos setores da Prefeitura. 
2.2. As impressões de panfletos e cartazes, contribuem para manter a população 

devidamente informada sobre as ações e atividades desenvolvidas pelo Município de 
interesse geral. 

2.3. As impressões dos convites, se faz necessária para convidar autoridades, escolas, 
população em geral em eventos como aniversário da cidade, Dia da Independência do 
Brasil, Formaturas, entre outros eventos, assim como a impressão de fichas de 
protocolo para registrar as pessoas presentes nos eventos. 

2.4. A Prefeitura do município de Conchal não possui profissional na área de publicidade e 
propaganda e nem software para a confecção de arte, por isso a necessidade da 
confecção ser feita por um profissional qualificado juntamente com a impressão. 

2.5. Por esses aspectos, e por entender que a natureza do consumo deste termo se 
enquadra nos termos dos incisos I e II do art. 3° do Decreto 7.892/2013, é que se 
sugere a adoção do Sistema de Registro de Preços para a presente . 

3. DESCRIÇÃO: 

3.1. QUANTITATIVO TOTAL: 

ITEM QUANT. SERVIÇOS 
R$ 

UNIT. 
R$ 

TOTAL 

01 84.000 
Confecção de 12 artes e impressão de panfleto no 
papel couchê, gramatura 115, medida 10x15 cm, 

frente, colorido 
0,04 3.360,00 

02 84 .000 
Confecção de 12 artes e impressão de panfleto papel 
couchê, gramatura 115, medida 10x15 cm, frente e 

verso, colorido 
0,05 4.200,00 

03 120.000 
Confecção de 12 artes e impressão de panfleto papel 
couchê, gramatura 115, medida 15x21 cm, frente, 

colorido 
0,04 4.800,00 

04 120.000 
Confecção de 12 artes e impressão de panfleto papel 
couchê, gramatura 115, medida 15x21 cm, frente e 

verso, colorido 
0,05 6.000,00 

05 120.000 
Confecção de 12 artes e impressão de panfleto papel 
couchê, gramatura 115, medida 21x30 cm (A4) cm, 

frente e verso, uma dobra, colorido 
0,10 12.000,00 
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06 120.000 
Confecção 
couchê, 

de 12 artes e impressão de panfleto papel 
gramatura 115, medida 21x30 cm (A4) cm, 

frente e verso, duas dobras, colorido 
0,10 12.000,00 

07 1.800 
Confecção 

couchê, 
de 24 artes e impressão de cartaz papel 

gramatura 115, medida 29,7x42 cm (A3) cm, 
colorido 

2,53 4.554,00 

08 1.800 
Confecção 
couchê,  

de 24 artes e impressão de cartaz papel 
gramatura 115, medida 42x60 cm (A2) cm, 

colorido 
4,66 8.388,00 

09 500 
Confecção 
couchê, 

de 5 artes e impressão de convites papel 
gramatura 250, medida 15x21 cm, frente, 

colorido 
0,98 490,00 

10 500 
Confecção 
couchê, 

de 5 artes e impressão de convites papel 
gramatura 250, medida 15x21 cm, frente e 

verso, colorido 
1,73 865,00 

11 2.000 
Confecção 
de autoridades 

de 1 arte e impressão de ficha de protocolo 
papel sulfite, gramatura 180, medida 

14x6,5 cm, frente e verso, 4x1 
0,11 220,00 

3.2. DA PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS: 
3.2.1.A CONTRATADA ate derá as exigências detalhadas na confecção do objeto licitado, 

como cores, tamanhc , fonte, etc. 

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

estranho de conserv; ção e apresentação deverão ser substituídos em sua totalidade, 
num prazo máximo d e 24 (vinte e quatro) horas. 

4.2. O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário 
ou outras restrições ue venham a prejudicar o Departamento requisitante. 

4.3. O objeto a ser ent egue/prestação de serviço deverão atender às exigências de 
qualidade, observad s os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de 
controle de qualida e industrial - ABNT, INMETRO, ANP etc., atentando-se a 
proponente, princip- imente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 
8.078/90 (Código de efesa do Consumidor). 

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

5. PRAZO DE ENTREG /EXECUÇÃO: 
5.1. Em 07 (dias) úteis a artir da aprovação da arte. 

6. FORMA DE ENTRE A/EXECUÇÃO: 
6.1. De Segunda-feira à Sexta-feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 08h00 às 

16h00. 
6.2. As entregas serão pa celadas durante a vigência contratual. 
6.3. Vigência Contratual c e 12 meses. 

7. LOCAL DE ENTREG /EXECUÇÃO: 
7.1. GABINETE DO PREF ITO - Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, Centro em Conchal -

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

8. 	GARANTIA/VALIDAI E: 
8.1. Garantia durante tod vigência co tratual. 
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9. AMOSTRA: 
9.1. A amostra deverá ser entregue no dia da presente sessão (Credenciamento, Envelope 

n° 01 - Proposta e Envelope n° 02 - Habilitação), na Rua Francisco Ferreira Alves n° 
364, Centro em Conchal SP. 

9.2. A empresa licitante devera apresentar apenas 01 (uma) amostra de qualquer item, 
conforme constante no item 3 deste Termo de Referencia, onde os mesmos serão 
analisados pela Comissão Avaliadora da municipalidade, contendo as seguintes 
informações: 

9.2.1.Identificação do produto; 
9.2.3.Nome e endereço; 
9.2.4.Numero do item e nome da empresa licitante. 
9.3. Sempre que entender necessário o Departamento competente poderá solicitar a 

apresentação de amostra(s) ou prospecto(s) do(s) produto(s) cotado(s), devidamente 
identificada(s), de acordo com as especificações técnicas exigidas para efeito de 
controle de qualidade. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Cassiana Rita Lindes Silva - Chefe da Divisão de Comunicação Social. 

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

12. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
12.1. A despesa decorrente correrá por conta da Dotação Orçamentária do Elemento, 

relativo ao exercício de 2017, a saber: 
12.1.1. n° 33903999/041220002.2.002/02.02.01. (66) (75), 
12.1.2. n° 33903999/082440007.2.121/02.03.01. (120) (126), 
12.1.3. n° 33903999/082440007.2.122/02.03.01. (1586) (1672), 
12.1.4. n° 33903999/041210008.2.011/02.05.01. (241) (244), 
12.1.5. n° 33903999/041220009.2.012/02.06.01. (277) (287), 
12.1.6. n° 33903999/041280009.2.014/02.07.01. (348) (351), 
12.1.7. n° 33903999/041290009.2.016/02.09.01. (440) (444), 
12.1.8. n° 33903999/154510011.2.017/02.10.01. (486) (490), 
12.1.9. n° 33903999/123610015.2.024/02.12.03. (640) (647), 
12.1.10. n° 33903999/123610015.2.024/02.12.03. (652) (653), 
12.1.11.n° 33903999/123650015.2.105/02.12.04. (692) (697), 
12.1.12. n° 33903999/123650015.2.105/02.12.04. (698) (700), 
12.1.13. n° 33903999/103010010.2.028/02.13.01. (946) (956), 
12.1.14. n° 33903999/175120004.2.030/02.14.01. (1068) (1074), 
12.1.15.n° 33903999/185410004.2.102/02.14.02. (1101) (1107), 
12.1.16. n° 33903999/206050012.2.032/02.15.01. (1136) (1138), 
12.1.17.n° 33903999/061810003.2.003/02.17.01. (1200) (1206), 
12.1.18. n° 33903999/278120005.2.005/02.18.01. (1244) (1249), 
12.1.19. n° 33903999/133920006.2.006/02.18.02. (1276) (1282), 
12.1.20. n° 33903999/226610013.2.104/02.19.01. (1307) (1309). 
12.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

13. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
13.1. Cassiana Rita Lindes Silva - Chefe da Divisão de Comunicação Social. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

000265 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Fabricio Matheus Leite 29008168820. 
n° 104/17. 
Registro de preços para contratação de Empresa Especializada 
para Prestação de Serviços na Impressão de panfletos, cartazes, 
convites de eventos e fichas de protocolo em diversas medidas, 
dobras e tipos de papéis juntamente com a confecção da arte. 
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), 07 de dezembro de 2017. 

CONTRAT TE 

Nome e ca o: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail inst ucional: prefeito(dconchal.sp.zov.br   
E-mail pes : vandomagnusson(tvhotmail.com  

Assinatur 

CONTRATADA  
Nome e cargo: Fabricio Matheus Leite - Proprietário. 
E-mail institucional: agenciadcinco(ce,hotmail.com   

Assinatura:  ,‘,U C(2 /0e ,ÁÁJk  . 

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  


