
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL O O O 0 7 7 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 77/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.694/17 

REGISTRO DE PREÇOS 

DATA DA SESSÃO: 14/12/17 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 14/12/17 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 14/12/17 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 à Lei Federal n° 8.666/93 atualizada e Lei Complementar 
n° 123/06. 

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

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

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

CAMISETAS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, 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 inicloneas para licitar ou contratar com a Administração 

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

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

	

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

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

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

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

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

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

	

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

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

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

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

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

d) 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. 
f) Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso: 

Registro comercial, no caso de empresa individual; 
II 	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

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

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

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

6.2.2. A não apresentação das declarações supracitadas nas alíneas c), d) e e), não 
acarretara no afastamento da empresa licitante, portanto não poderá gozar dos 
benefícios 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° 77/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.694/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 14/ 12/17 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 77/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.694/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 14/ 12/ 17 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.9. O Programa Específico supracitado do Município deverá ser adquirido pelo site: 
http: / / www. con chal. so. gov. br / source/orgaos/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; 
9.1.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a 

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

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

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

9.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICACÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
(ART. 31 DA LEI N° 8.666J93):  

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

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

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

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

9.3.4. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação 
e habilitação com a administração pública. (ANEXO VI). 
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9.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART.30 DA LEI N° 
8.666/93):  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do 
menor preço 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 
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 
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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$ 0,10 (dez 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 
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. 
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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, 
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 
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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; 

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. 
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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. 

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. 
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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 observãncia da Lei Federal n° 8.666/ 93 

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

II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 
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III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Registro 
Preços objeto da presente licitação; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
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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 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. 

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. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao0corichal.sp.gov.hr  
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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: licitacaoconchal.sp.gov.br. 

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

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

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

ENCAMINHADOS POR E-MAIL, FAX, OU POR QUALQUER OUTRO PROCESSO 
ELETRÔNICO, NÃO SERÃO ACATADOS, DEVENDO OS MESMOS SEREM 
PROTOCOLADOS DIRETAMENTE JUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO DA 

Rua Francisco Ferreira Alves nQ 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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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, 30 de novembro de 2017. 

Prefeito Municipal 
I 

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

MINUTA CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 77/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.694/17 

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

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

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

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

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

certame, na sessão pública de processamento do Pregão. 

Local e data, 	 de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

(Firma reconhecida) 

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

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 77/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.694/17 

	 , inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

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

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

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

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

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

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

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - centro - Conchal SP - CEP: 1.3835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao(10conchal.sp.gov.br  
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ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 77/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.694/17 

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

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

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

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

Presencial, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax (19) 3866-8614 - 	licitacao0corichal.sp.gov.hr  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 77/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.694/17 

inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

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

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

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

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

cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 77/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.694/17 

	 , inscrita no CNPJ n° 	  

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

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

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

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

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

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

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

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 1.3835-000 
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° 77/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.694/17 

	 , nome da empresa (CNPJ) 

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

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

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

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 77/ 17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.694/ 17 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame a aquisição de camisetas para o Departamento 

de Educação. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. 	A aquisição aqui descrita justifica-se pelo numero de unidades escolares de ensino 

fundamental e infantil. 
2.2. Sendo 12 escolas que no momento atende cerca de 3100 alunos permanecendo nas 

unidades escolares em período parcial e uma parte integral em 200 dias letivos. 
2.3. Considerando ainda a necessidade de camisetas brancas para funcionários da 

cozinha, limpeza das unidades e projetos desenvolvidos durante o ano letivo no 
período integral. 

2.4. Por esses aspectos, e por entender que a natureza do consumo dos bens objeto 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 solicitação. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. QUANTITATIVO TOTAL: 

ITEM QUANT TAMANHO UNIDADE DESCRIÇÃO 

01 400 N° 08 a 16 Peça 

Camiseta branca de manga curta de malha 
fria. 
Composição: 63°/0 poliéster - 33% viscose. 
Com  SILK PROERD frente e verso. 

02 130 P, M e G Peça 

Camiseta branca de manga curta de malha 
fria. 
Composição: 63% poliéster - 33% viscose. 
Com  SILK PROERD frente e verso. 

03 200 N° 08 a 16 Peça 
Camiseta branca de manga curta de malha 
fria. 
Composição: 63% poliéster - 33% viscose. 

04 100 P, M, G e GG Peça 
Camiseta branca de manga curta de malha 
fria. 
Composição: 63% poliéster - 33% viscose. 

05 100 
P, M, G, GG e 

EX 
Peça 

Camiseta branca de manga curta de malha 
fria. 
Composição: 63% poliéster - 33% viscose. 
Com  SILK PROERD frente e verso. 

06 200 N° 08 a 16 Peça 

Camiseta branca de manga curta de malha 
fria. 
Composição: 63% poliéster - 33% viscose. 
Colorida 	(Verde, 	amarela, 	azul, 	preta 	e 
laranja). 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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3.3. O modelo a ser estampando do objeto supracitado deverá seguir o modelo do Anexo 
ÚNICO deste termo de referência. 

4. EXIGÊNCIAS: 

	

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

4.2. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado 
estranho de conservação e apresentação deverão ser substituídos em sua totalidade, 
num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

4.3. A CONTRATADA se responsabilizará pela origem e qualidade dos materiais e além do 
transporte, carga, descarga e entrega do objeto. 

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

	

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

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

	

5.1. 	Em até 30 (trinta) dias após o recebimento da requisição emitida pelo Departamento 
requisitante. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

	

6.1. 	De Segunda-Feira a Sexta-Feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 07:00 ás 
16:00. 

	

6.2. 	As aquisições serão parceladas durante a vigência contratual. 

	

6.3. 	Vigência Contratual de 12 meses. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - Rua Mato Grosso, s/n Parque Industrial 

em Conchal - SP CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-1301 - e-mail: 
promocao(Jwonchal.sp.gov.br  e ou em outro local designado pelo Departamento 
competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 

	

8.1. 	Pertinente a natureza do objeto. 

9. AMOSTRA: 

	

9.1. 	As amostras deverão ser entregues 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 01 (uma) amostra de cada item na embalagem 
original e intacta, 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; 
9.2.2. Marca; 
9.2.3. Nome e endereço do fabricante; 
9.2.4. Numero de cada item e nome da empresa licitante. 

Rua Francisco Ferreira Alves ne 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. Célia Regina Ferreira de Melo Maiochi - Chefe da Gestão Administrativa e Financeira. 

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

Elementos relativos ao exercício de 2017, a saber: 
11.1.1.n° 3390309999/ 123610015.2.024/ 02.12.03. (624) (629) - Ensino Fundamental 

Fonte: Tesouro 
11.1.2.n° 3390309999/123610015.2.024/02.12.03. (630) (636) - Ensino Fundamental 

Fonte: Federal 
11.1.2. n° 3390309999/123610015.2.105/02.12.04. (683) (684) - CEMEI - Fonte: Tesouro 
11.1.3.n° 3390309999/123610015.2.105/02.12.04. (685) (689) - CEMEI - Fonte: Federal 
11.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
12.1. Célia Regina Ferreira de Melo Maiochi - Chefe da Gestão Administrativa e Financeira. 

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

MODELOS UNIFORMES 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 77/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.694/17 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

TELEFONE: 	 ENDEREÇO ELETRÔNICO: 	  

Apresentamos nossa proposta para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
CAMISETAS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, 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: 	  

Nome do responsável pela assinatura da Ata Registro de Preços: 

	  portador do RG n° 	  e CPF n° 

	  - Nacionalidade: 	 , Estado Civil: 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Cargo/Função: 	 , Endereço residencial: 	 , n° 

Bairro 

 

, Cidade 	 , Estado 	  

  

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 
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ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL N° 77/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.848/17 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

outro a empresa 	 , situada na 	  n° 

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

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

Inscrição 	Estadual 	n° 	 representada 	pelo 

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

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

nos tei 	mos 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 camisetas para o Departamento de Educação, 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 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 
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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 á 
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. 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

0001 (:9 

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 
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 
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) 

Rua Francisco Ferreira Alves no. 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (1.9) 3866-8600 / Fax: (1.9) 3866-8614 - e-mail: licitacao@corichal.spaov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

O O (-3 I 11 

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 n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  
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Art. 6° - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

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

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves n9  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (1.9) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  
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DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

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

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

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

DECRETA: 

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

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

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

Art. 3° - Os fornecedores e prestadores de serviços do Município 
além de qualquer cidadão que queira se vincular ao programa, receberão 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: (1.9) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchaLsp.gov.hr  
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O O 0 1 1. 
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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 ng 364 Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoctoconchal.spegov.hr  
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ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

C; O (2) 	1 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 

n° 	/17. 
Registro de preços para aquisição de camisetas para o 
Departamento de Educação. 
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(a conchal.sp.gov.br  
E-mail pessoal: vandomagnusson(whotmaiLeom 

Assinatura: 	  

CONTRATADA 
Nome e cargo: 	  
E-mail institucional: 

Assinatura: 	  

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Concha! SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	ticitacao0conchal.sp.gov.hr  
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000119 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 77/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.694/ /17 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O DEPARTAMENTO 
DE EDUCAÇÃO. 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ n°: 	  

ENDEREÇO: 	  

e-mail: 	  

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

PESSOA PARA CONTATO: 	  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

Local: 	de 

 

de 2017. 

  

ASSINATURA 

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves 0364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (1.9) 3866-8600 / Fax: (1.9) 3866-8614 - 	licitacao@conchal.sp.gov.hr  
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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 

1 
PREGÃO PRESENCIAL 77/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

CAMISETAS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Divulgado em 30/11/2017 às 15:46:26hs 

CHAMADA PÚBLICA 03/17 - CREDENCIAMENTO PARA O CADASTRAMENTO DE 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE 

RECEBIMENTO, SEM EXCLUSIVIDADE, DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS 

RECEITAS MUNICIPAIS 

Divulgado em 23/11/2017 às 16:06:5317s 

PREGÃO PRESENCIAL 76/17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS PARA O 

DEPTO. DE SAÚDE 

Divulgado em 23/11/2017 às 16:03:44hs 

PREGÃO PRESENCIAL 75/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

BICICLETAS PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE (PROJETO GUARDIÕES 

DA NATUREZA) 

Divulgado em 01/11/2017 às 16:51:04hs 

PREGÃO PRESENCIAL 74/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Divulgado em 31/10/2017 às 15:20:57hs 

PREGÃO PRESENCIAL 73/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS HIDRÁULICAS EM GERAL NORMATIZADAS 

Divagado em 34'10/2017 às 15:18:51hs 

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 .15:11.27hs 

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

PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES 

Divulgado em 31/10/2017 às 15:10:15hs 
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3 
EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato: 0.1960017- Modaidade: Ufa re 60/2017 • Pre • 

Cesso, rel .2331/2617 - COnTra{arde.. PREFEITURA MUNIOPAL 
DE C ARAGUATAILIBA - Contratada: 000 COMUNICAÇÃO, 
MARKETING E EDITORA IEDA- Obreia Coemação de empresa 
para emendado e realize.° do Evento denominei° "Arena 
verão". que sem malvado no penedo de 06 a 213 de janeiro de 
2018 - Vagina. 60 uras - Valor: RS 480.000.00 - Assinam, 
29/1102017. 

EXTRATO DE COSERAM 
C.11/10. n' 195/3017 - Modalidade: (C o' 70.2017 Pro-

cesso: o' 40230/2017 - C mormente PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA - Comerade. 410110E lESUS PEREIRA 
NE- Objeto Com:nação de empresa pra preste." de serviço 
de mann e reanmençáo de animais de mande pone "mem 
dicIns em Nas e logradouros piados Mu apreendidos pelo 
(CO- Vagina 12 meses -Valer RS 48.000.00 - Assinem: 
2901112017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA 

nomelogaçemAdordemao do Pregão Presencial 11 62717 
Preceder.  3129112017 
fia homologado e adoude-Mo o objeto do pregão 50" a 

ernpECS1BEunesa Com e Serviços para Trensito e itarePone Ltda. 
Me. os ecos 1,2 e 3. 

nornologadeVAdpedumeo da Carta Comete 37/17 
404360017 

1,00 homologado e adjudkado o objeto da Cana Cendre 
suma. a 

 
pesa Pelnee EquiPeSenoços (Monto Meigos 

....da.EPP 	• 
HomologaçáosAdLádecaça0 da Canta Comete rd 38117 
Ne: 10.1,.4.399902017 
Fica homologada e adjudicado 0 objela da Cena COriene 

R.4Ra. o emmesa Alphacom Sopros e Consultara Ltda. 
Honloremx3MAdjudiceçáo da Cana Cone* 39/17 
Proc.Adrese 11915/2017 
fico torra$ImMo e aa jamcado o objeto aa Carta Comire 

supra a empresa Reno., Bondes Alves da Silva Me. os Sies 
4,7.11 e 12.e Pontual Amo Peças e Mesure.: Eirelr Me. os io.es. 
12.3.5.6.8.9.10 e 13. 

HomologaçãorAdjudiomão da Cana Convite o` 40117 
Proc.Adm.rie 391320017 
No homologa* r adjudicado o oleiem da Cana Comei. 

espia. a empresa Cinjo:ai Comuutora e Imorp.Enell. 
Caormuiba.3cr de "veneno de 2017 
Mago Aurelio dos Sermos Neves • Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  

EDITAL N. 06012017 
PREGÃO (PRESENCIAL) DE REGISTRO DE PREÇO 

039/2017 
IAMBO DE LICITAÇÃO) 
Saio CESAR NAIPE; Prefeito Municipa/ do Cardoso. meio 

das adumas que Ele são corderelas por Les torna podoa para 
conhetiremo de 1010 que se acha abeno o Processo rietatáno 
1.0662010. PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS te 
039/2010 TIPO: MENOR PREÇO 1017e DO ITEM 08010 MMISI• 
(AO DE MATERIMS MEDICO-HOSPITALARES DATA: 14/17/2017, AS 
53:30 1100AS. LOCAL. RUA DR: W105E1110 IX BARROS SERRA 
870 - 200RO. O tremi unipieto emorMa•se á disposição de 
tonos os animrssarla no 0~1M:sente de 5c(Mata e IMMO^ 
ia Peruem Mun ecoai Cardoso:das 0100 ás 1190 e das 1300 
1$ 11.99 emas ro mJereço supooldd0. ou moer do sde: AmA, 
cardC00.50.-ov.10.1nlarmações peto releias. 0171 3466•39013 

Crema 30 de novembro * 2017 
JAIR CESSE /14/TES • Seleto Menicipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 

Processo liotatrem02017. Pregeo 01117. ObjeM: Amei* de 
géneros Aliremucios gás e desinfetante. destinados a atende a 
Merenda Escolar e Credes Munkipaie 	*atado a empresa 
Nivaldo Marras de Olivera Transpones - ME:  MIN. no 04P1 
;ter,' 56.615.657/0001•510 para os *eidos fine Previstos no ai. 
97 na ler Federal/166681 a apresentar alegações de defesa Pele 
esegulandade no amprimento do conedie decorrente do Processe 

:arengue 02117, modelide de Premio 0107: em (acedes Ocos 
lados no Oficio rf 53117, posado n.046768. do da 27400017. 
Coselho - SR 30 de norambro de 2017. Roseira Correu* Petso 
Machado • Gestora de Contratos. 

Processo licitarei° 83/17. Premio S5/17. Certo. Regisno 
de preços pra coimará° de 1~3 qualjnada para e 
smN.r.lto oté  sesta de uensporres de premes, leram de 
Revogai° Consideram* as justeraM. cnelsiamm na 
153 dos anos do processe uma decida tos temos do ore 
da Lei federal 8.666. de 21 de *lho de 1993, pela revogaçáo 
piou de lemes* tiormório 83117, Preme° 55017. Casletho 
5501. 23 de novena* de 2017. /Mareada de Palma GavtOlt ' 
NasEunen10 Eteeteita. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

SUPERINTENDÊNCIA 
DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA 
Rei:FRAÇÃO 
Eng. ermos Augusto Jardim - Superintendente da Supe 

entendem de Agira Esgoto de Catanduva• Estado de São 
Rada na 'se de sem arribukeres legas. RE ISCAo extrato de 
aditament contraria Meado no Nano 01Rial do Estado 00 
160 30•1 011. pontos. onde se ré "PREGÃO PRESENCIAL 
IP 38/201 leimse 'PREGÃO PRESENCIAL el. 34,2015". Eng' 
Manos &gesto lardim • Supennlenderae da Supereuendencia 
d.e Agua e Esgoto de Cataram - 51 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ  

AVISO DE Lie:TAÇA° 
PROCESSO DE MUTAÇÃO W014/2017 
PREGÃO PRESENCIAL fie 0100017 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
0800: (ortrata(án de emposa especiallarla em Enge. 

nraea de segarança e Meditem lu Trahaen para aplaaçáo das 
NorMat Repolarnemadoras do edinnonM do Trabalho em atendi. 
mento a Lei A. 6.514777 e Penara ts" 311409 do Leniste* tO 
Trabalho e Emprega emol.* disposto no Terno de Referem 
(0enlante do Anexo 1. 

LEGISLAMO' ler Pedocal 8.666.93. de 21 de Junho de 
1991 Lei federal n" 10520102. de 17 de pilho de 3,02. Ler 
Complementar rd :23. de 14 de dezembro de 2006 e Decreta 
Municipal n• 0242007 de 25 de setembro de 2007. 

ENTREGA DA PROPOSTA: Data para erio9  dois) 
doe meneei para cedentes/uma da dedarmeo de que a 
proponente cumpre os reaueatm de habilitação e de envelopo 
proposta e Momentos de hebete". 14 de dezembro de 2017, 
e 09:00 60.4. 

LOCAL DA RESUIAÇÂO DA SESSÃO NANICA 00 PREGÃO.  
%febra ~dopai de Caligua. situa* netranda lese Zante 
net re.  312. ene, na odade de Catiguá. Estado de Ode Paulo. 

EDITAL na ratem): a disposicao dos intoieSSa40, no de 
oficial do Mungir" (v.ww.catigua.sogoehe. no Setor de 
Uoilações e Comem da Prefeitura M,icipal de CM* • 913 
telelone: O 7) 35644500. onde poderá ser rema*. ~Tente 
dentrfromes endereço, numero de telefone facernie ecoar 
ema e CNP; uu CPF• 

Prefeihera Municipal de Catiguá • SR 30 de novembro de 
2017. 

VERA SUCIA OE AZEVEDO VALEM • !Irene* Muniopel 

• 

PREF 

licitai*, e refereociado es empresas: TRANSPORTES LABOR -
LEDA 111,com valor total de RS 281.851.20. remedem dos itens 
1 e 3 e CAMEIPALMIE 10C. DF VeK.LTDA me sana olor ratar d.e 
RS 139.501.44. remedem dr AVO 2. tom valor luta: anual de 
RS 421352.64.P. M.. de ClemeneinarSIS 30/110017. Cem e. 7. 
GALHARDO - PREFEITA MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 

AVISO OE IICITACAOIEDITAL REMADO: PROCESSO te 
5469/2017: TOMADA OF PREÇOS ler 00712013: 081(70.• Cor,  
tratatán de empresa espedaidaea para cremoso de areale00 
de Snlerns de CoMete a Mo:sem na ild.E.F lampa,. de 
Andrade':  neste munem°. REGIME- Fe:metade Pnr Neuss 
Uneanes. TIPO> Menet Preço. DO (Dal:. O Ccfnal 0ample0 
podera ser ceradeado Ou obtido na Seoceria tslunaired *e 
Macerais e Suprimentos. à Rua Ant(314) Rapto de Miranda. ro. 
466 • Centra ou pelo leielax 11n 3341:944 ao 1741.9444, 
nos das ateie DATA DE ENCERRAMENID. 18/DEZEMSR0/2012 

frs 14:00 horas. VALOR ESTIMA0L, 00 telErte RS 14/1770,7l 
VALOR DO LOTTAL I ANE1.00.• PS Neer Temem Reais] 
PRAZO PARA 060I3IC,20 DO 631128 Má as 10:II1' emas do EL. 
15/12/2017. nroleirora Municapar de Corm3 5P, 30 de elovest• 
bre de 2017. Comissão Permanente de trulack 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÕMBIA 

EXTRATO DE CONTRATO ler 068/2017 
oROCESSO 4.0362917 -TOMADA DE PREÇO mine/2017 
Cairelam.  NIUNICIPIO DE (000M814 
Contratada ROL CONSTRUTORA EIRELIEPP 
negro: Canuaração de uma empresa especiaiirarla 

obras de reapeamento asfatica, onalnação hmeontatererteaL 
a Ser 'cabradas mias do neencipie de acordo com os Noers 
menor,. Decritivos e as Pletelhas Orçamentarias i e A com 
Sane Contrato de Repasse M. 1029768.790016 e Contrato 
de Repasse (V. 1029766.380016. firme:rem o Mutile. nas 
Cidades sem do Contrato: RS 479.136.96 Tquarmentos seen• 
ta nove ma (coto Inata seis redis e mem e sers o0e05051. 
Prazo: 03 meses. Doia da assuntou: 23/11/2017: Colômbia,  
SR 30 de novembro Je 2017. - Endrigo taras G.enbarato 
Unia -Prefeito. 

t 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL  

• PREGÃO PRESENCIAL 
. 	TOrna-se publico aos amem:sedo, e desde el cert,eisa as 
" empresas permeiem.> do Pregão Presencál 60/17 dc Processo 
• Administra*. 6620/17. cum objeto é o Registro de preços 

para a aqusiçeo de romena elétrico •livnoadas de red. que 
: a empresa (men* Engenhara e Comercio Ltda. (PIO, Adm. 

2017/1000066201 enresme* o :ore s0 conIorme haila sele-
_ lado em Ala no dre da presente sess.° coeva o emprese R.O. 

Velam Elétricas ASE por desommnmenm do edital. senda erre a 
eessellftSa rem o prazo* 03 dias úteis comados desta pulakação 
pra apresenteáo de oontramcarso ar acordo com ais. 4 XVIII 

Men contados desta patearão pala apresente" de coram 

Palrem Lida ...orada no, temos do ri 24. NOM XL da ler reoluç 	 o Sia. ume, 08:00 es 16:00 horas ou aumés do telefone 1191 3366.66re 

6.66601 tendo o peno de 03 dias eten para apresentar os 	 o o 	Conchal. 30 de novernbrO de 2017. 

emanemos de ha:W.1300 	Cmuitho. le1 11 005 	
PREGÃO PRESENCIAL 

Aluguel de meei o 
ida de leses Fama e liba 5/a. 

eSa do Nascimento - Emalaria. Pretenura do Muna. 
Cron.' • Loeadora Mesto Me Pema - RS 240,00 
• a,s,natorm. 10111017. 

FeE63,0 PRESENCIAI 

dias Men das 08:00 is 16:00 horas ou ware rio telefone 0191 
386M8100. 

COnChat. de 40300E0HC de 2017. 
Da Aderne Mono de Ateverb - Pregoem 
PREGÃO PaZSENCIAL 
A Nele.. de Minacip:o de Cacha Mora puldirci aos 

interersados que esta abeto o Premie Presendal 80717. Pro-
cesso 705207 •• Nem Remiro de preços para a aquiSiçao 
de primes "meneios esmerem pra o imoto. de Murando 
e Assistem:Lr Sara: • Emenerneeto Oia 14/12.17 es 09:11 e 
abertura as 10:0P note - 0 edit6 completo pederà ser saque 
030 pelo 	ÉrJia,a,401.410.$4911VIX e 111) e0 55. /ama 
conelial.Sponvbr •• 'Miam:n*000M Poderá° toma/lidas% 
lEtta flattfiS(ES f. Alves 364Ceinna. romba:R nas dm men das 
08.00 às 16,20 urras *aravas* releram (91 1866•3604. 

lede nouernore de 2017. y. Adrreer Armee de kere50 - Pregeseo 
P00540 PRESENCIAI 
A Prelertur a da Stanicrpro de Cnnebal tais,: pnisim aos 

innvossecos rpm ...Pá aberto o Pregar./ Presencial 61I: PIO. 
MOA 7724/0? -• Nene Regam dor preços pára Larnrataçáo 
de erprese estear:adi para a peste" dm SeaviLOS tempeLa 

•issnbrInesec dm redes (deteres* Nue e rrodn'sbeeçáO das 
ramo de pesam. do *lema de rapine,  de km das minas 
Fadei e Almareha paia a 11/S. 'Enos Come e enviem e 
desebourimo do renego do Baleia osolego de báramento 
ee agua 'ffirme Entesto 	- Encerramento ma L9112/17 

)1 09:30 e abertura as 10:00 horas - O anisai :emelt* Meã 
ser adm./indo peio eartaR: lietrarmlymehar090eo,  e Av ror 
sue ...conchal onemem - Manes informações poderio se-
obtidas r, soa  Fremiu.. F Alves 360. Ceei. Comhal SR nos 
dias ;deis las 0E:00 /13 16:00 horas OU a5d11115 ttà telekne ti?) 

nome( 30 de novembro de 2017. 
De Adem Antonio de Azerdo - Pregoem 
PREGA° PRESENCIAL 
A bebem do ~imo de Conchal torne Meei ac 

interessados que está &ene o Pregoo Presenor MO. Pela. 
cesso 7807,r7 - Objeto. Registro de preços para "UNO° 
de merficamento para disnibuiçao a população na Palmado 
Municipal de Consoar - Encenam," dia 20011017 M 09:30 é 
abenum a$ 10:00 MIM - O ,dial COmple10 podera Ser 30On• 
rido pelo esmoa: NotraoCoonchatolleNA' e ou  "o sie 
conchalipaymbe -Maiores infmmagões preme° ser Atas c.a 
Rua FranciSCO OAives 364:  Centra Conchal SR nos dias úteis das 
08:00 as 1600 horas ou através do telefone PM 3866.8600. 

Conchal. 30 de novembro de 2017. 
De Ademir Antonio de Azevedo - Pregoem 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Município de Concha toma Mele. am 

interessados que ele abano o Prega° Presencial 83:17, Pmess, 
7E47/11 - Objeto: Regiseo de preços para aquisição de 443O 7/05 
rnagoinaft da bola munropal - Encerramento& 21112117:, 0930 
e abertura as 10:00 horas - C criam completo Mera ser omine. 
oelo .nade Scitacaoilcoeceel.sP.Nebs e Neto S.....‘",(0'.021  
Sp.gsv.t.r - Maleres in'ormações poderão ser oblides na Rua Fran 
cszo F. Alves 164, Centro, Concha! SP nos dias 400 das 01200 às 
1600 horas ore atravês do telefone L191 38508693. 

Conchal. 30 de cove•pb, de 2017. 
CU Ademir Aniorao de Azevedo - Pmgoenn 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Preleimtu dc Mun creio de Conchal torna publico aos 

interessados que Está abano o Pregão Presendal 84117. Pro. 

moem da Frota Muneopal - Encerramento da 26U/17 ao 13:30 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO  

AVISO DE LICITAÇÃO 
COKORRENCIA PUBUCA 
CONCORRENOA PUBLICA N.  e152017 
PROC. LICITATORIO re 30302017 
080TO: CONCORRFNCM PARA CONCESSÃO DE !MOVES 

PARA INSTALAÇÃO DE FABRICA DO RAMO DE CONFECCÕES 
OU ATIVIDADE SIMILAR". 

DATA DE ABERTURA DO EDITAL: 30/11/2017 
DATA DE ENTREGA DE ENVELOPES: DOCUMENTCS 01 

HARILITAÇÃO. PROPOSTA IECNICA 04/0112018 AS 900 h. 
DATA AR GAmENTO: 04/01120ill Ames  a ...IEEE> dos Ne, 

Soes 
LOCAL:. Prefeieura Municipal de Coronel Mem& loodirado 

a (co Presidente Castelo Branco. 333. Centra Os uneressados 
pedeebo adquiro informações sobre e presente liceraola no sele 
de holebes da 051 de (manei Mea.ed4 e tones (14137671 
e no sim: vmerrioronelmecedocente 

Coronel Maceda 30 de nove*. de 2017. 
TOSE ROBERTO SA611174001 VEIGA • Prefeito Mexem! 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

CNN: 13.034.1560000125 TETO CONSTRUTORA 5.0 RS 
79098.19 

COPO 01764.882/0001.50 COMERCIAL FORNECEDORA 
RI 732237.60 

OrPI: 08.070.619/000784 MARCELO MORENJ LOPES RS 
14606.00 

JUSTPICAIIVA• Os pagaremos autonzadoinão obedecem 
a ordem ounoioem Atado pelo rego 5" da te,  9.66E40. por 
se traia üe Smviço .matertais e mios do inaspernami. a 1..1 
continuidade normal as obrigaoSes da admith:stlaEto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA  

PREGÃO PRESENCIAL N' 8402017 	PROCESSO re 
138.2917•ObjetoRegistro de Preços Para eventual mima,* 

sernço de transpone 	enieros selelos domiciliares (der- 
as pela Prefeitura Municipal CO Casa Branca/se em sua ama de 
transbordo 114 álea de transbordo Co aterro sanita rro licenciado 
na cidade de Areburgo-MG. de acordo com as espeoremees 
.pilai constantes so Mem LEI:roga de Fnveapes 10 O' e N.  
02 ali as 08:50 horas do dia 13:120017. Local Praça IlaMo de 
Mogi Guatu. n• 51 • Esqeina coma Ruo Akeo Mantes. centro, 
Setm do Protocola Aberrara ,A abartura dos envelopes morrera 
no "Sm dia indicado às 09he Local Praça Bardo de Mom 
Guaço. re 51 Mem (mis a Rua Moios AME" Cento,. Setor 

	

de Lis ite.lee. Reinada 40 Meai oelo eme: lertacamecasabram : 	Vigem. 04 mese 	 • *beco aos 
7W1 0. Pra. easIMPsue ne F.O Barãe de Mam Graça e" 51 • Esquina 

som a Rua Allem Manei eimo, Setor de tromerm.eseimed. ' •• 	. • • 	 para a ames/0°de 
(*matas e 	 a do Depto. de Prorrogo mentos Fone (191 3671:9748. -CM Branca 3011.2017-Mato ' 

AsSiSiência *bar •• Ermamente dia 14/12117 ás :3130 e César de Paiva Agmereleito MunRiPal 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA 	abeerne ás 1:110 horas - O adiar completo mexei ser edent. 

edo pelo 	licilataatkumbal.Sp.gav.br  e ou no em nem 
REABERTURA DE PRAZO com ALTERAÇáo 	 . 	gcv - 610mva reionnacees Poderão...doidas  co 
PREGA0 PRESENCIAI sr 2312017 	 Ibm:rancison E Ate., 364. Centra Conchal se nos dias Senis das 
Objeto AMOS*  de momParnentos hospealaies e gelerke • 01/00 iro 16:00 bade ou arraies do ideio* re 91386x-8600. 

na. Enceramento: Realmsen da 13112/2017 01 09h. Edetal na - 	Concha/ 30 de novembro dê 2017. 
integra no silo: mordementnea.Spgoebe Informações Foce: , 	Dr. Adem Amo./ de Azevedo- Pregoeiro 
11813658-9501 ema. INitecaoteteneutina.m.govbs PM. de 	PREGA° PRESENCIAL 
ClementmaSP. 30/11/2017 (ELIA C.F. GALHARDO - PREFEITA 	A Preleiture do Aromam, de Cembril toma públ./. aos 
MUNICIPAL 	 'metesse...is que mia aborto ?rega, Nese:mal 72/11. 

HOMOLOGAÇÃO • PREGÃO PRESENCIAL er 28/7017 	cesso 784611: - Objeta. Reqrstre de preços oura a remição 

A R M. de Clementina lema PRidiRn e doe 0 PP o" 78720: 	* °quitamentos e utensilins indupensavei pare a fROduOSO 
deslinado 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ' e distribuirão da merenda exnlar - Encerramento do 15112/17 
SERVIÇO DE TRANSPORTE coLtTivo PARA REALIZA( AO DAS as 69:30 e abertura às 50.04 heres - 0 editai completo poderá 
UNHAS 01. 02 E 03 PARA ()ANO DE 3018. foi Medrado pela - se Nene* Pelo amar' licitaceMoonchellP gora e no np 
Pregoeira ReSp005Svel. e a 5,0. Precita Municipal COLa C. É siLe Avess.roncluI.m.00V.111 • Maiores erformaçoes "em" ser 
em*d4 bommada  lodosos  mos maaamiss no ',sate...ato  6SM:e, na Rua hancisco E Alves 364. Centro. :onChal 50 nos 

Pres& Presencial 61/2916 • PRES1AÇier (1E SE 	DE 
TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES 

km, Ad,V. 02.79,2016de do  2211  piem e . ,-,,,,,,,sa 	A Prefeitura do launidpio de Conchal rosna inibborr 301 

conuatual pra 111.34 12 meses 	 arteresems -aro mas :,boro e Sege. Prestem& 77117. Pios 

Conualante: Prefeitura Muniam)! de Cenie3 	 lasse 669M/ • Objetn Reines cie pisos para s requisição 

Coneralada• Ranonna Turnmo Ma 	 . de camiseras para o teme. de EdLescão - Enceramento Sm 

Valor moral coimado: RS 488.52010 	 1012017 41 9910 e drenara Ai 1000 batas- O eler cempleio 

Urgem: 211110018 	 poderá ser edquando pele ema. licitacaotkood'alstsger br e 

EXTRAIO DE LUSTRAR( 	 ou no sim mvecconehalsp.gAr.M - Mames inlainaOlts pode. 

00(650 „miam smn.000dicdo de o p. e,,,o, rio ser delas ne Pie. Francedo f. A15.364. Cen0o. Candd SP. 
nos das eres das 5800 as L600 horas MJ através do :Netos* de som pata o teatro numere& 

Connato ne 72/2017. 2901/201 I 	 1193 :1866-6645. 

Conuatante Preleiture Municipal de Crema.* 	 Cendal. 30 de novembro de 0017. 

Lr:matada, Elo fedi Tereeogie e Consume tido ME 	 De 901011 Amonio de Azevedo -Pregoeiro 

valor RS 3.82102 	 PREGÃO PRESENCIAL 
A Preleitire do Meneies° de CONhal 

me está aberto O Pregas. P 
- °teto: Registro 

ermos... ; ign 7 - Rugimo  de 	 -mano de acordo com ao. 4. MO da Ler 10.520002. sendo e Mem" M 	°."'"/"Pndwa  M."6' 
gne o relendo Frotas» te encontra a ciisposiçáo desde a Pare Mb  "fla"mmM"MmisM"M'b' 1  "1° Mr"mmc""' 00205041 egunneo de materiais escolares. 
%i  me(sentiados 	 segue - Sagres Rabi lies poderão ser abadas na Feaa hare 

A pese,* modelo se faz com fundamento na simula 	 coro e Alves 364. (ema carnal SP. nos das úteis das 0800 e, 
473 do Suprem Inbenal Federal. deveio a verilkaçáo de viciocates  "de  "'"4" de "7.  r35 Ademir Amieiro* Azevedo • PregoeIro 	 16:00bOraSen Ware. de wielone 09)3866. 
:man .1E01 no procedimento IRitalOne Oneffdle. 	 DISPENSA DC LICITAÇAO E RATIFICAÇA0 - Okem: Mre 	Conchal. 30 de novembro de 2017 

Prefeitura de Cegueda Cem 29 de novembro de 2017. • 
MARCOS ANTONIO MON • PREFEITO 	 gero  de verve! social para e Ira. Valdel•ce Aparecida de 

	
Dr. Ademir Antro de Azevedo - Pr 

MARCOS PREGÃO PRESENCIAL Terrena filha Sm. Fernanda Cordeiro Ferreira do Salame** 
_ 	mu, g -lccaJaria: do  moddp. do A Prefeitura do Munem° de Conchal torna peblico aos 

	

 	Conchal - Locadora: Ernesto Jose Paes - Fundamento Legal: MImessadm R* 1111 4,10167 o  P/L9* Presencial 8607. Pro• 
art. 24. X. c c art. 26 'rapa' da em Fedemi 8666,83 mimem* • cesso 849917 - Objeto: Registro de preços para aquiPçãO de 

TURA MUNICIPAE DE CERQUILHO 

	

	• - vetor RS 260.00 mensais - Parecer da Dispensa.  300107 tquipamento$ para analise e moneopereente da qualidade de 

Ranhosa° na Dispensa pelo Prefeito Municipl: 30/11/17 - "ela PaMerl nes emems de walarAemo oag.A pam abanei. 
coéTvocAÇÃo 	 vestroa.. 12 meses 	 11~10 publico - Enumerem dm 7702017 ás 09:30 e geme. 

CONCORRENOA PriBLICA 	0:001S•PROCESSO n" 	Cenchel. 30 de relveMen de 2017. 	 as 1000 horas - O ediral completo poderá ser adquirido pelo 

101372015 • Contraia" de empresa pata Construo" de 	lu. VaAdede M49Aualm %Mim Mesada/ 	
remM• liciexerveNcirehalspnosse e oa no soe wenvcortehal 

Crehe. Esmoa de Ldmacao 'Med no Lois-amem Vale do Sol 	EXTRAIO 0.0 CONTRAIO 	 segmbr - Maiores informações poder" ser °bordas na Me- 

l" a quarta (dotada no ((RUM,. empresa Cense:gora Tem . 	:ONERAI° 8' 	 -17211 	mordo de  Sande* E Alves 364. Cama Cond., SR noa dias rirem das 

Dr Adens, Antonio de Azevedo - Pregoem 

(meato Aditivo ao Contram 
A fethetrea do Munido:orle Conchal trena estendes inserem 

mie está ateio e Pegão Presencial 87517. Processo 8195017 
O' 000E0 Ele DIEWS para aqunição* bombas dadoras 

odeies *recos - Encerramento dm 27.12017 as 09 30 e 
e As 1000 hom. - 0 Mei omites "dere ser Murei, 
nwh lacilmoierekhal.sp.gov.br  e* no Sie emeconchal 

- Mimes rn5e,nações poderão se Meras na Roa iram 
P. Alves 364, C6330. (canal SP. ne mai Lese das 06E0 á 
horas ou através do teehme 119) 3664.11660. 

Condoa( 30 de novembro de 2017 
°cedereis Ardemo de Azevedo- Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Munedpio de Conchal 10013 potreco ae, 

Interessados que está abeto o Premio Presencial 83010 fincas. 
»8189017 -ObjettEllegistrode preços para aquisição de esteio 
~lar para o Demo de Educa*,- Encerramento da 28117/17 
ás 13:30 e abem" à 1400 buas - O Nela/ mmpleto podará 
se adquirido pelo ~sie keacaoeumejerneek e ano 
site emucconciud.spegoute - Mames mfoonações poeer3o se 
obtidas na Rua Francisto f• Alves 364, Centra Conchal ra. nos 
dias tireis das 08:00 as IMPO ermas ou através do telefone (19: 
386M8600 

Conchal. 30 de novembro de 2017. 
De Ademir Antonio de Arevede - Pzegoeuo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  CEM:211E1RA CÉSAR 	
PRE'SÁO PRESENCIAL 	 -O Ideal comeleto poderes*. "(mie* pelo minai/ liciteamen 

muo aos  i„Ted,sodos e doido 1d ddflooko os  • conchaisp.gov.br  e se nu sue owneconchatspgmcbr - Maiores 

TERMO DE ANULAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 	
orno, sas par, pOrnos 6

1 
0930 p,„ondi 7211 7 do  ',ocos, inkmadres poderás. ser °brides na Rua franr/szo F. Alves 364. 

N" 075:17 - PROCESSO 119/17 - REGISTRO O PREÇOS 	: Admirei:ativo 7288017. cujo obj.lo é o Registro de preços Centra Conchal SP. nos dia: úteis as. 08'00 ás 56:00 horas OU 

CONSIDERANDO: a deretaç33 de moem" de emana Pare OmiralaPIO de empresa especializada para mete" apavesa MiMmo T 18660600. 

pelo Tribunal de Comas Estado de São Paula conlorme 	de "'kg, 	imPml.,40  de ~Moi :001000 omites deC  ... 30 de  Amemm° de  2015• 

19141.989.1743; 	 . eventos e Roias de potoca* em Monas medidas. Mimo e 	̀'''Adem,„ elemmel de Mele*- N.W./ 

CONSIDERANDO. a deter minaçào de reeduaçáo do edital tiPm de Wpõ.s jmlammieCam a00101,' Marte. pie  a 	
POROSO 

Pa*"  E 	
~ CIAL 	e 

aro pomos maaerbom, (*mame aoto ormamgo  comeres.. i ~em To, 	Processamento de Dados ela. FIM ?ror. Adm. 	 em ofe 	hal loba Perco en ¡MAN. 

Silvei Monteiro. conforme &comento umado aos aunei : 3017111100797D 4m:0Mo. -o recuo, centra a decisão do 	que está aberto o Premio PI /Mor' 0397. Processo 816601: 
r 	ias 

O SenhoCor MARCOS ANTONIO ZAL011. Premo terniepal de • PmgeM"'""me""f"kbmAMIM iem d.""Ma"M 	"4."950" 
 " 710(65 

"4  aquis'çl° 00 " cimoeid 	 o,0 o. 	 ie ME. EPP e MEL, sendo ore a empem SM o prazo de 03 dias "AM 0001  "Me9"-.M.'"Im" 	 PemMim  " 

ANULAR cera referente e. Preget, Premera nP 075/7017 

lei 10.320/02, sendo que e relendo processo se encama a • "la 01-2/11  - 	ReciPm de MN% pare  anKirrearl de 
tectelOS e avámentas 	geris paia pirem% de 01010. de disonsicáo desde ,a para co inle.essados. 

Conchal. 30 de novembro de 2017. 	 Promoção e AsStstêna) Social do elenropio de Comhal 5P - 

O.. Adenta Antonio cie Azeredo • Pregoeiro 	 Encerramento da 20012/17 ás 11130 e abenure às 1100 horas 

• mprensa. icl31 Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado die São Paulo em 01/121201708:15:09. 
N.  de Série do Certificado: 21219311ADBE794C1D4B881C30BF37139C1D302FIA 
[ Ticket: 267140071 - www.imprensaolicialcom.br  

EN 1 1e111.714 



0.75% 
0.00% 

0.00% Vencedor 
0.76% Declinou 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL.
0002 

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

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão: 	77/2017 

Processo: 	2017/10/6694 

Objeto: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE DIVERSAS CAMISETAS PARA O 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE CONCHAL SP 

PREÂMBULO 

No dia 14 de dezembro 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 n2  
3930, de 2 de janeiro de 2017 para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. 

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

CREDENCIAMENTO 

REPRESENTANTES 	 EMPRESAS 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

CLAUDINEI DIAS 	 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME 

CRISTIANE CALABREZ BORDIM 	 BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

FABIO VIEIRA 	 ROBERTA DIOGENIS EIRELI 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 exáà. 1.  
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no Edital, tendo classificado as propostas e selecionados entre bs 
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 n2 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: 

Item: 001.001 
Fase: Propostas 

CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 14  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 	 R$ 13,8000 

	
0.73% 

BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 	 R$ 13,7000 
	

0.00% 
Fase: 2º Rodada de Lances 

ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 	 R$ 13,6000 	 0.74% 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 	 R$ 13,5000 

Fase: 32  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 	 R$ 13,4000 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 	 R$ 13,3000 

Fase: 44  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 	 R$ 13,2000 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 	 R$ 13,3000 

Item: 001.002 
Fase: Propostas 

Emitido em 14/12/2017 às 10:40:20 

	

R$ 15,0000 	 Desclassificado 

	

R$ 20,0000 	 43.88% Selecionada 

	

R$ 13,9000 	 0.00% Selecionada 



R$ 15,0000 
R$ 23,0000 
R$ 16,9000 

Desclassifica 
Selecionada 

12.67% Selecionada 

	

R$ 16,8000 	 0.60% 

	

R$ 16,7000 	 0.00% 

	

R$ 16,6000 	 0.61% 

	

R$ 16,5000 	 0.00% 

R$ 16.4000 0.61% 

éLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 11  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 21  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 35  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Item: 001.003 
Fase: Propostas 

CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 11  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 2ª Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 31  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 41  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 51  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 61  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Item: 001.004 
Fase: Propostas 

CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 11  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 21  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 35  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 41  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Item: 001.005 
Fase: Propostas 

CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 11  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 21  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 3º Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
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R$ 15,8000 	 0.64% 

	

R$ 15,7000 	 0.00% 

	

R$ 15,6000 	 0.65% 

	

R$ 15,5000 	 0.00% 

	

R$ 15,4000 
	

0.00% Vencedor 

	

R$ 15,5000 
	

0.65% Declinou 

	

R$ 15,0000 
	

Desclassificado 

	

R$ 20,0000 
	

43.88% Selecionada 

	

R$ 13,9000 
	

0.00% Selecionada 

	

R$ 13,8000 	 0.73% 

	

R$ 13,7000 	 0.00% 

	

R$ 13,6000 	 0.74% 

	

R$ 13,5000 	 0.00% 

	

R$ 13,4000 	 0.75% 

	

R$ 13,3000 	 0.00% 

	

R$ 13,2000 	 0.76% 

	

R$ 13,1000 	 0.00% 

	

R$ 13,0000 	 0.78% 

	

R$ 12,9000 	 0.00% 

	

R$ 12,8000 
	

0.00% Vencedor 

	

R$ 12,9000 
	

0.78% Declinou 

	

R$ 15,0000 
	

Desclassificado 

	

R$ 23,0000 
	

53.33% Selecionada 

	

R$ 15,9000 
	

6.00% Selecionada 

	

R$ 15,8000 	 0.64% 

	

R$ 15,7000 	 0.00% 

	

R$ 15,6000 	 0.65% 

	

R$ 15,5000 	 0.00% 

	

R$ 15,4000 	 0.65% 

	

R$ 15,3000 	 0.00% 

	

R$ 15,2000 
	

0.00% Vencedor 

	

R$ 15,3000 
	

0.66% Declinou 
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R$ 15,0000 

	O O O 2 2 	
Desclassificado 

	

R$ 23,0000 
	

53.33% Selecionada 

	

R$ 15,9000 
	

6.00% Selecionada 



BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 41  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 51  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 6" Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Item: 001.006 
Fase: Propostas 

CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 11  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 	Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 31  Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 4/. Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 5 Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

Fase: 6/ Rodada de Lances 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

003225 

	

R$ 16,3000 	 0.00% 

	

R$ 16,2000 	 0.62% 

	

R$ 16,1000 	 0.00% 

	

R$ 16,0000 	 0.63% 

	

R$ 15,9000 	 0.00% 

	

R$ 15,8000 	 0.00% Vencedor 

	

R$ 15,9000 	 0.63% Declinou 

	

R$ 17,0000 	 Desclassificado 

	

R$ 20,0000 	 43.88% Selecionada 

	

R$ 13,9000 	 0.00% Selecionada 

	

R$ 13,8000 	 0.73% 

	

R$ 13,7000 	 0.00% 

	

R$ 13,6000 	 0.74% 

	

R$ 13,5000 	 0.00% 

	

R$ 13,4000 	 0.75% 

	

R$ 13,3000 	 0.00% 

	

R$ 13,2000 	 0.76% 

	

R$ 13,1000 	 0.00% 

	

R$ 13,0000 	 0.78% 

	

R$ 12,9000 	 0.00% 

	

R$ 12,8000 	 0.00% Vencedor 

	

R$ 12,9000 	 0.78% Declinou 

CLASSIFICAÇÃO 

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

Item: 

EMRPESA 

001.001 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 
CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME 

VALOR 

R$ 20,00 
R$ 13,90 
R$ 15,00 

CLASSIFICAÇÃO 

12  Lugar 
22  Lugar 
Desclassificado 

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

Item: 001.002 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME R$ 23,00 12  Lugar 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. R$ 15,90 22  Lugar 
CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME R$ 15,00 Desclassificado 
==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.003 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME R$ 20,00 1 Lugar 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. R$ 13,90 22  Lugar 
CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME R$ 15,00 Desclassificado 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.004 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME R$ 23,00 12  Lugar 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. R$ 15,90 22  Lugar 
CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME R$ 15,00 Desclassificado 
==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.005 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME R$ 23,00 12  Lugar 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. R$ 16,90 22  Lugar 
CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME R$ 15,00 Desclassificado 
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CLAUDINEI DIAS 

CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME 

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

Item: 001.006 
ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 	 R$ 20,00 	12  Lugar 
BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 	 R$ 13,90 	22  Lugar 
CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME 	 R$ 17,00 	Desclassificado 
=> 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. 

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. 

RESULTADO 

A vista da habilitação, foi declarado: 

41.001 ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 	 R$ 13,20 	 Melhor Oferta 

001.002 ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
	

R$ 15,40 	 Melhor Oferta 

001.003 ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
	

R$ 12,80 	 Melhor Oferta 

001.004 ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
	

R$ 15,20 	 Melhor Oferta 

001.005 ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
	

R$ 15,80 	 Melhor Oferta 

001.006 ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
	

R$ 12,80 	 Melhor Oferta 

ADJUDICAÇÃO 

As empresas do certame serão declaradas vencedores dos itens em questão após a análise das amostras que serão analisadas em até 03 (três) dias úteis. O 
resultado do julgamento da análise será publicado no (DOE) Diário Oficial do Estado. 

ENCERRAMENTO 

O Envelope-Documentação da empresa CLAUDINEI DIAS VESTUARIO — ME que foi INABILITADA do certame foi rubricada e devolvido em 
mãos ao representante Sr. Claudinei Dias o outro e Envelope-Documentação não aberto ficara a disposição até a homologação do certame, após isso a 
disposição para retirada no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço R.FRANCISCO FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL -
SP após a conclusão do presente certame. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos 

,......,,citantes relacionados. 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

A empresa CLAUDINEI DIAS VESTUARIO — ME não apresentou as amostras como determina o edital, ANEXO XII, item "9.1. As amostras  
deverão ser entregues 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",  por tanto foi considera INABILITADA a dar prosseguimento ao certame. 

1  

ASSINAM: 

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS 
	

PREGO IDO E QUI DE APOIO 

CRISTIANE CALABREZ BORDIM 

BATISTELA E BORDIN CONFECCOES LDA - ME. 

AL r X CORDEIRO 

Eq ipe de apoio 
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THIAGO D 	OS MARIA 

Equipe de apoio 

PREGOEIR OO ) A EQUIPE DE APOIO 	4-  2 7  REPRESENTANTES DAS EMPRESAS 

.•• 

FAB. VIEIRA 

ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME 
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Conchal, 20 de dezembro de 2017. 

RLEI SSON 
Prefeito Municip 1 

noo2J 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Fica HOMOLOGADA como vencedora do "PREGÃO PRESENCIAL 

N° 77/17, a empresa: ROBERTA DIOGENIS EIRELI - ME, inscrita no 

CNPJ N° 27.363.322/0001-51, vencedora do certame, perfazendo o valor 

global de R$ 15.502,00 (quinze mil e quinhentos e dois reais). tendo como 

objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 

PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 

Rua Francisco Ferreira Alves ri° 364 — Telefone (19) 3866-8600 — Fax (19) 3866-8614 — CEP 13835-000 — Conchal SP 
CNPJ 45.331.188/0001-99 — e-mail:  abinetegconchal.sp.gov.br  — Home Page: http://www.conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

000234 

PREGÃO PRESENCIAL N° 77/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.848/17 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 121/17 

Aos 20 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 ROBERTA DIOGENIS EIRELI - ME, situada na 

Avenida Antonio Pereira Lima n° 362, Bairro Centro, na cidade de monte Santo de Minas, 

Estado de MG, CEP. 37.968-000, e-mail: rduniformes(@,outlook.com,  Fone: (35) 3591-

1836 inscrita no CNPJ n° 27.363.322/0001-51 e Inscrição Estadual n° 002935074.00-

36, representada pelo Sr. Fábio Vieira, portador do CPF n° 057.223.246-20 e 

RG n° MG 12.161..169, 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 camisetas para o Departamento de Educação, 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$ 15.502,00 (quinze mil 

e quinhentos e dois 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, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

O C 0Ç3 C 

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. 

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 m i imo, ntificação da licitação, 

p/ 
Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Con t al SP CEP: 13835-000 

Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-ma : licitacaoconchal.sp.gov.br  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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. 

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

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 Centro - C i chal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 386 -8614 - e-mail: licitacaoPconchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
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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-fmanceiro 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 ob'eto não estiver dentro da descrição exigida. 

Rua Francisco Ferreira Alves n9 364 - Cen ro - Conchal S - CEP: 13835-000 
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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 acompanhament do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centr a - Conchal SP CEP: 13835-000 
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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 oro e a Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de Conchal/SP, excluído qu 

.)  

q r .0 

9 

 por mais privilegiado que seja. 

1 411 4 

k kb''. O / 	ZE 

Z VANDE = EI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

ROBERTA DIOGE1VIS EIRELI - ME 
Fábio Vieira 

Representante Legal 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 77/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.694/17 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame a aquisição de camisetas para o Departamento 

de Educação. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. A aquisição aqui descrita justifica-se pelo numero de unidades escolares de ensino 

fundamental e infantil. 
2.2. Sendo 12 escolas que no momento atende cerca de 3100 alunos permanecendo nas 

unidades escolares em período parcial e uma parte integral em 200 dias letivos. 
2.3. Considerando ainda a necessidade de camisetas brancas para funcionários da 

cozinha, limpeza das unidades e projetos desenvolvidos durante o ano letivo no 
período integral. 

2.4. Por esses aspectos, e por entender que a natureza do consumo dos bens objeto 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 solicitação. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. QUANTITATIVO TOTAL: 

ITEM QUANT TAMANHO UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA 
R$ 

UNIT 
R$ 

TOTAL 

01 400 N° 08 a 16 Peça 

Camiseta 
branca de 

manga curta 
de malha 

fria. 
Composição: 
63% poliéster 

- 33% 
viscose. 

Com SILK 
PROERD 
frente e 
verso. 

RD 
UNIFORMES 13,20 5.280,00 

02 130 P, M e G Peça 

Camiseta 
branca de 

manga curta 
de malha 

fria. 
Composição: 
63% poliéster 

- 33% 
viscose. 

Com SILK 

RD 
UNIFORMES 15,40 2.002,00 

ntro 
4 - 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 -
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8  
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PROERD 
frente e 
verso. 

03 200 N° 08 a 16 Peça 

Camiseta 
branca de 

manga curta 
de malha 

fria. 
Composição: 
63% poliéster 

- 33% 
viscose. 

RD 

UN
IFORMES 12 80 ' 

2.560,00  

04 100 P, M, G e 
GG 

Peça 

Camiseta 
branca de 

manga curta 
de malha 

fria. 
Composição: 
63% poliéster 

- 33% 
viscose. 

RD 
UNIFORMES 

15,20 1.520,00 

05 100 P MG 
GG e "  EX 

Peça 

Camiseta 
branca de 

manga curta 
de malha 

fria. 
Composição: 
63% poliéster 

- 33% 
viscose. 

Com SILK 
PROERD 
frente e 
verso. 

RD 
UNIFORMES 15,80 1.580,00 

06 200 N° 08 a 16 Peça 

Camiseta 
branca de 

manga curta 
de malha 

fria. 
Composição: 
63% poliéster 

- 33% 
viscose. 
Colorida 
(Verde, 

amarela, 
azul, preta e 

laranja). 

RD 
UNIFORMES 12,80 2.560,00 

3.3. O modelo a ser estampando do objeto supracitado deverá seguir o modelo do Anexo 
ÚNICO deste termo de referência. 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centr 
Telefone (19) 3866-9600 / Fax: (19) 3866-8614 
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4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário 

ou outras restrições que venham a prejudicar o Departamento requisitante; 
4.2. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado 

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

4.3. A CONTRATADA se responsabilizará pela origem e qualidade dos materiais e além do 
transporte, carga, descarga e entrega do objeto. 

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

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

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 30 (trinta) dias após o recebimento da requisição emitida pelo Departamento 

requisitante. 

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

16:00. 
6.2. As aquisições serão parceladas durante a vigência contratual. 
6.3. Vigência Contratual de 12 meses. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - Rua Mato Grosso, s/n Parque Industrial 

em Conchal - SP CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-1301 - e-mail: 
promocao@conchal.sp.gov.br  e ou em outro local designado pelo Departamento 
competente. 

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

9. AMOSTRA: 
9.1. As amostras deverão ser entregues 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 01 (uma) amostra de cada item na embalagem 
original e intacta, 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; 
9.2.2. Marca; 
9.2.3. Nome e endereço do fabricante; 
9.2.4. Numero de cada 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. 

Rua Francisco Ferreira Alves n-9- 364 - 	 al SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-861 	licitacaoP onchal.sp.gov.br  



Fonte: Federal 
11.1.2.n° 3390309999/123610015.2.105/02.12.04. (683) (684) 
11.1.3.n° 3390309999/123610015.2.105/02.12.04. (685) (689) 
11.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 

-  CEMEI - Fonte: Tesouro 
-  CEMEI - Fonte: Federal 
( ) art. 17. ( ) Nenhuma 
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10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Célia Regina Ferreira de Melo Maiochi - Chefe da Gestão Administrativa e Financeira. 

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

Elementos relativos ao exercício de 2017, a saber: 

	

11.1.1.n° 3390309999/ 123610015.2.024/02.12.03. (624) (629) 
	

Ensino Fundamental - 
Fonte: Tesouro 

	

11.1.2.n° 3390309999/123610015.2.024/02.12.03. (630) (636) 
	

Ensino Fundamental - 

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
12.1. Célia Regina Ferreira de Melo Maiochi - Chefe da Gestão Administrativa e Financeira. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Cie tro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO ÚNICO 

MODELOS UNIFORMES 
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Nome e c 
E-mail ins 
E-mail pes 

o: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
cional: prefeito(&,conchal.sp.zov.br  

ndomagnusson("otmail.com   

Assinatur 

CONTRATAD 
Nome e cargo: Fábio Vieira - Representante Legal. 
E-mail institucional: rduniformes@outlook.com   

Assinatura: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Roberta Diogenis Eireli - ME. 
n° 121/17. 
Registro de preços para aquisição de camisetas para o 
Departamento de Educação. 
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 fms 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), 20 de dezembro de 2017. 

CONTRAT , TE 
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