
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.196/17 

REGISTRO DE PREÇOS 

DATA DA SESSÃO: 27/1217 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 27/17/17 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 27/12/17 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 

EQUIPAMENTOS PARA ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 
POTÁVEL NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO 
PÚBLICO, para suprir/atender a necessidade do município. As especificações 
mínimas detalhadas do objeto deste edital constam no Termo de Referência, 
ANEXO VII qual faz parte integrante deste edital. 

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

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

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

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

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

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

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

	

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

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

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

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

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

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

	

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

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

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

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

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

d) Declaração de enquadramento de ME ou EPP, protocolada na Junta Comercial; 
e) Ficha Cadastral Completa e ou Simplificada emitida pela Junta Comercial, 

CONTENDO A DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME, EPP e MEI. 
fl 	Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso: 

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

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

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

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

identificações externas: 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.196/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 27/ 11/ 17 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.196/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 27/ 11/ 17 
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7.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente, ou por servidor da Administração Pública, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.10. Para devida comprovação da análise do item ofertado e consonância com a exigência 
constante no item 03 do ANEXO VII - Termo de Referencia deverá apresentar 
juntamente com sua proposta de preços sob pena de ter sua proposta rejeitada, as 
especificações técnicas de cada um dos itens ofertados, através de documentos 
oficiais do próprio fabricante, tais como: catálogo, folder e ou prospecto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2.3.1. 	Para os respectivos itens, a redução mínima entre os lances deverá ser 
acima de R$ 1,00 (um real). 

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

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

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

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

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

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

11.2.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
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11.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificada a menor proposta 
vencedora, o Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas à redução do preço e examinará a aceitabilidade da primeira classificada, 
quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito. 

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

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

11.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 
desistente às sanções administrativas constantes do item 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, 
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prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, caso 
apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, 
para a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de negativa. 

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

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

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

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

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

12.2.9. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à 
licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a 
Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Conchal, para homologação do 
certame e decisão quanto à aquisição; na hipótese de existência de recursos, os 
autos serão encaminhados a Assessoria Jurídica para apreciação e parecer, e em 
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. 
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13.3. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira 
Alves n° 364, Centro, Conchal SP, no Departamento de Licitação e Contratos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 
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será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com 
características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro 
classificado e, se for o caso, com os demais classificados, obedecendo à ordem de classificação 
e os preços propostos. 

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

16. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
16.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 30 (trinta) dias, 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. 
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19. 	DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
19.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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a necessidade do respectivo reajuste, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro da Ata Registro Preços, mediante prévia autorização da 
Administração Municipal. 

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

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

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

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

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

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo 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 
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e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública 
deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do 
mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 

24.3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 

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

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

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

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

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

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

24.10. A cópia completa deste edital poderá ser retirada gratuitamente, no site 
http://www.conchal.sp.gov.br. Caso a empresa deseje retirar o edital impresso, 
deverá procurar o Departamento de Licitação e Contratos no prédio do Paço 
Municipal, e efetuar o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), mediante guia de 
recolhimento para as despesas das reproduções ou gratuitamente através solicitação 
pelo e-mail: licitacacaconchal. 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. 
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24.14. OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, INFORMAÇÕES, 
ENCAMINHADOS POR E-MAIL, FAX, OU POR QUALQUER OUTRO PROCESSO 
ELETRÔNICO, NÃO SERÃO ACATADOS, DEVENDO OS MESMOS SEREM 
PROTOCOLADOS DIRETAMENTE JUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO 
FERREIRA ALVES N° 364, CENTRO - CONCHAL SP, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 
16:00 HORAS, EM DIAS DE EXPEDIENTE. 
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ANEXO I 

MINUTA CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.196/17 

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

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

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

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

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

certame, na sessão pública de processamento do Pregão. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

(Firma reconhecida) 

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.196/17 

	 , inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

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

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

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

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

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

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

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.196/17 

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

convocatório, que a empresa 	 (denominação da pessoa 

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

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

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

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

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

Presencial, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. 

Local e data, 	 de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.196/17 

	 , inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

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

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

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

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

cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.196/17 

	 , inscrita no CNPJ n° 	  

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

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

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

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

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

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

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

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.196/17 

	  nome da empresa (CNPJ) 

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

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

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

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.196/17 

1. OBJETO: 

	

1.1 	O presente processo licitatório tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL NAS 
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, 
conforme especificações, quantidades e demais condições, descritas neste termo pelo 
Departamento de Saneamento Básico e Meio Ambiente. 

2. 	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 

	

2.1 	Considerando a existência de 04 (quatro) Estações de Tratamento de Água, sendo 03 
(três) no município sede e a outra no distrito de Tujuguaba, as quais abastecem com 
água potável e de maneira contínua toda a população, mais de 9.500 (nove mil e 
quinhentas) ligações de Água; 

	

2.2 	Constitui objeto do presente Pregão Presencial a aquisição de equipamentos para 
analise e monitoramento da qualidade da água potável nas estações de tratamento 
de água para abastecimento público, para manter a água distribuída de acordo com 
a portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde; 

	

2.3 	O Departamento Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente é responsável 
por toda a distribuição de água no município, considerando que água potável é 
condição essencial de vida de todo ser humano e o acesso à água está intimamente 
relacionado ao direito fundamental do homem, sendo esta Municipalidade 
responsável por este serviço, prezando por sua qualidade e continuidade, este serviço 
se faz necessário; 

	

2.4 	A aquisição do equipamento aqui descrito justifica-se pela extrema necessidade de 
manter aos padrões de potabilidade preconizados pela portaria n° 2914/2011 do 
Ministério da Saúde, e Resolução SS-65 de 12/04/2005 da Secretaria de Estado da 
Secretaria de Estado da Saúde; 

	

2.5 	Com o comprometimento de melhoria contínua no saneamento e com a necessidade 
de aumento da capacidade de tratamento motivada por novos loteamentos que estão 
sendo instalados na região, tona-se necessário a aquisição de aparelhos para 
monitoramento da qualidade da água com tecnologia mais avançada. 

	

2.6 	Assim, a presente licitação deverá possibilitar tranquilidade quanto à qualidade da 
água fornecida à população. 

3. DESCRIÇÃO: 

	

3.1 	Da quantidade: 
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n a 
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ITEM UNIDADE DISCRIMINAÇÃO MAT/EQUIPAMENTO 

01 15 Unidades Medidor digital para pH de bolso 

02 05 Unidades Medidor digital para pH de bancada 

03 05 Unidades Turbidimetro digital de bancada de O - 10 NTU 

04 05 Unidades 
Medidor digital colorímetro de cloro de 0,1 - 10,0 mg/1 (cloro 

livre e total) 

05 05 Unidades Medidor digital colorímetro de Flúor de 0,1 - 2,00 mg/1 

3.2 	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 
3.2.1 Medidor de pH de Bolso: eletrodo substituível, visor LCD com indicação dupla (pH e 

temperatura) e compensação automática de temperatura; com as seguintes 
características: 

• Eletrodo substituível; 
• Compensação automática de temperatura; 
• Calibração automática em até 02 pontos; 
• Visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura); 
• Função HOLD (congelamento de indicação); 
• Desligamento automático após 10 minutos de inatividade; 
• Faixa: De 0.00 a 14.00 pH; 
• Resolução: 0.1 pH; 
• Condições de utilização: O a 50°C (32 a 122°F); RH máx 95%. 

3.2.2 Medidor para 01 de bancada: Medidor de pH de bancada com eletrodo combinado e 
compensação de temperatura. Faixa de medição de O a 14 pH, display digital; com as 
seguintes características: 

• Função que indica ao usuário quando a leitura fica estável através de alertas; 
• Até 05 pontos de calibração de pH, com reconhecimento automático de buffers e 

edição de calibração para corrigir erros sem recalibração completa. 
• Memória não volátil que armazena até 2000 dados, com hora e data; 
• Atualização de software gratuita; 
• Funciona com quase todas as fontes de alimentação AC com o adaptador 

universal de corrente incluso. 
• Proteção contra respingos e possibilidade de montagem na parede, caso seja 

necessário economizar espaço. 
• Faixa de medição: -2,000 a 20,000; Resolução: 0,1 / 0,01 / 0,001; Precisão 

relativa: ± 0,002; Pontos de calibração: até 5; 
• Acessórios que acompanham o equipamento: Medidor Bancada pH com suporte 

para eletrodo; eletrodo combinado pH/ATC; kit Buffer (pH 4, 7, 10 Buffer, 
soluções de estocagem e limpeza, um frasco de cada); 

• Garantia de 03 anos para os medidores. 
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3.2.3 Medidor de Turbidez: Turbidimetro portátil microprocessado digital, com as 
seguintes características: 

• Princípio de medição nefelométrico em luz dispersa no ângulo de 90° 
(nefelômetro), compensando as flutuações da intensidade luminosa da lâmpada; 

• Faixa de leitura de O à 1.000 NTU; 
• Compatibilidade com cubetas de vidro cilíndricas de 25mm e tampas 

rosqueáveis; 
• Desligamento automático programável, se nenhuma tecla for acionada; 
• Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; 
• Resolução 0,01 NTU na maior faixa; 
• Luz espúria < 0,02 NTU; 
• Proporciona as seguintes formas de calibração: - Calibração de etapa única, para 

relatório normativo de baixos níveis de O - 40 NTU; - Calibração de faixa 
completa, de O - 1.000 NTU; 

• Acessórios que acompanham o equipamento: Kit com 06 cubetas de vidro 
cilíndricas de 25 mm/ 1 polegada e tampas rosqueáveis, Kit de padrões primários 
de Formazina estabilizada em ampolas seladas para calibração em 3 
concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU, Óleo de 
silicone e flanela para limpeza das cubetas, Fonte de Alimentação Bivolt. 

• Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. 

3.2.4 Medidor de Cloro: Medidor Colorímetro microprocessado digital, com leitura direta 
de cloro livre e cloro total. O medidor deve possuir as seguintes características: 

• 02 faixas de medição: Faixa baixa: 0,02 to 2,00 mg/L e faixa alta: 0,1 a 8,0 
mg/L; 

• Princípio de análise pelo método DPD; 
• Deve possuir memória para armazenamento das 10 últimas medições e 

visualizá-las no display; 
• Apresentar mensagens no display caso haja problemas com a medição 

(mensagens de erros); 
• Deve flutuar quando cair acidentalmente na água; 
• Possui desligamento automático para economizar a carga das pilhas, ou fontes 

de alimentação AC com o adaptador universal de corrente incluso; 
• Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); 
• Tipo do detector: detector de fotodiodo de silicon; 
• Faixa de absorbância: O a 2,5 abs; 
• Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; 
• Comprimento de Onda: 528nm; 
• Permite inserção de curva de calibração do usuário; 
• Limite de detecção faixa baixa: 0,02mg/L; 
• Limite de detecção faixa alta: 0,1mg/L; 
• Precisão típica: Faixa baixa: ± 0,05 mg/L; 
• Faixa alta: ± 0,2 mg/L; 
• Fornecido com: Manual de instruções em português, com reagente em pílulas ou 

em dispenser na forma de pó, para no mínimo 5000 análises de cloro livre e 
5000 análises de cloro total. 

• Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. 
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3.2.5 Medidor de Flúor: Colorímetro microprocessado, digital, com leitura direta de 
fluoreto em água pelo método SPADNS. Deve possuir as seguintes características: 

• Faixa de medição 0,1 a 2,00 mg/L. 
• Possui curva de calibração interna pelo método SPADNS com possibilidade do 

usuário refazer a curva. 
• Deve flutuar quando cair acidentalmente na água; 
• Apresentar mensagens no display caso haja problemas com a medição 

(mensagens de erros); 
• Display em LCD retroiluminado com opção de ligar e desligar a retroiluminação; 
• Possui desligamento automático para economizar a carga das pilhas; 
• Lâmpada: diodo emissor de luz (Led); 
• Tipo do detector: detector de fotodiodo de silicon; 
• Faixa de absorbância: O a 2,5 abs; 
• Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; 
• Comprimento de Onda: 580nm; 
• Precisão típica: 1.00 ± 0.2 mg/L Flúor 
• Fornecido com: Manual de instruções em português, 2 cubetas de vidro de passo 

óptico, reagentes para até 5000 testes de Flúor. 
• Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. 

3.3 	DA AQUISIÇÃO E RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO: 
3.3.1 A requisição do equipamento ocorrerá por meio de "Ordem de Compra", a ser 

assinado pelo gestor de contrato, contendo a informação dos itens e quantidades, 
bem como o local de entrega dos equipamentos. A CONTRATADA enviará a 
autorização por correspondência via fax, e-mail ou pelo funcionário encarregado do 
recebimento no ato da entrega dos materiais/equipamentos nas instalações da 
CONTRATADA, em horário comercial; 

3.3.2 Os equipamentos deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou 
danificação, obedecendo aos respectivos prazos de validade da marca oferecida; 

3.3.3 Os equipamentos serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo FISCAL DA 
AQUISIÇÃO ou pelo servidor encarregado pelo recebimento, podendo ser rejeitado 
caso não atenda às especificações e quantitativo solicitado ou não esteja em perfeitas 
condições para a utilização; 

3.3.4 Os equipamentos entregues fora das especificações exigidas serão rejeitados e deverá 
ser reenviado no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, sob pena de 
aplicação de penalidades administrativas. A CONTRATADA deverá ainda arcar com 
todos os custos que envolvam a entrega do novo objeto e a retirada do que foi 
enviado erroneamente; 

3.3.5 A CONTRATADA deverá, no ato do fornecimento emitir, devidamente assinada e 
datada pelo seu Preposto, NOTA DE ENTREGA dos equipamentos em papel 
timbrado, contendo discriminação, quantidades, valor unitário e valor total, dia, 
hora, bem como o nome e matricula do Fiscal e/ou Suplente que recebeu os 
materiais/equipamentos, tendo a obrigatoriedade de disponibilizar uma via para 
controle; 
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3.3.6 O(s) item(ns) registrado(s) e objeto da presente licitação, ou seja, Bombas Dosadoras 
de produtos Químicos para Tratamento de Água (ETA), serão entregues em perfeitas 
condições de uso, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a 
vigência do contrato, sem qualquer despesa adicional; 

3.3.7 É da responsabilidade da licitante vencedora o transporte vertical e horizontal do 
objeto até o local indicado, em veículos especiais, devendo a mesma possuir 
dispositivos que permitam a segurança total do abastecimento; 

3.3.8 A licitante vencedora é responsável pelos Testes e pelo Controle de Qualidade dos 
equipamentos fornecidos, devendo arcar por todos os danos causados em 
conseqüência do transporte; 

3.3.9 A licitante vencedora deverá fornecer o equipamento com o kit completo para 
funcionamento e instalação (Conjunto de válvulas, sendo: 01 de pé com filtro, 01 de 
injeção com dispositivo de retenção por esfera); e se necessário suporte para fixação 
em parede. 

3.3.10 Responsabilizar-se pela qualidade do material fornecido, sob pena de responder 
pelos danos causados à Administração ou a terceiros. 

4 	EXIGÊNCIAS: 
4.1. A CONTRATADA deverá garantir os custos decorrentes de transporte de todo 

equipamento. 
4.2. O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário 

ou outras restrições que venham a prejudicar o Departamento; 
4.3. Na hipótese de ocorrer fornecimento em desacordo com os requisitos estabelecidos, o 

Município se obriga a reparar a falha e se houver necessidade substituir os 
equipamentos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem quaisquer ônus 
para a empresa; 

4.4. A CONTRATADA terá de cumprir o prazo de entrega pactuada, garantir a boa 
qualidade dos equipamentos fornecidos e responsabilizar-se pelo transporte dos 
produtos de seu estabelecimento até o local determinado pelo Município, bem como 
pelo seu descarregamento. 

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 - 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 a partir do recebimento da requisição. 

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

15:00. 
6.2. As entregas serão parceladas durante a vigência contratual. 
6.3. Vigência Contratual de 12 meses. 
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7 	LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. Prefeitura Municipal de Conchal (Paço Municipal) - Rua Francisco Ferreira Alves, 

364 Centro - SP CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-8600 - e-mail: 
etaRconchal.sp.gov.br  e ou em outro local designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 

8.1. O equipamento terá Garantia não inferior a 02 (dois) anos, a partir da data da 

entrega, contra defeitos de fabricação ou de material, comprometendo a empresa a 

reparar ou substituir o equipamento, sem quaisquer õnus para a contratante. 

9. AMOSTRA: 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

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

relativo ao exercício de 2017, a saber: 
11.1.2.n° 4490529999/175120004.2.030/02.14.01 (1077) (1079) - Fonte: Tesouro 

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

12. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
12.1. Pedro Braz de Azevedo Junior - Chefe da Divisão de Tratamento e Controle de Água. 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.196/17 

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 
EQUIPAMENTOS PARA ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 
POTÁVEL NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO 
PÚBLICO, descritos abaixo objeto da presente licitação, modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, acatando todas as estipulações consignadas neste edital: 

ITEM QUANT. UND ESPECIFICAÇÃO 
01 
02 
03 

VALOR GLOBAL R$ 0,00 (reais). 

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

Prazo de pagamento: Conforme item 20 do edital. 

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

Anexo VII - Termo de Referencia. 

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

Praça de pagamento: Banco: 	 Agência: 	 Conta Corrente: 	  

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

	  portador do RG n° 	  e CPF n° 

	  - Nacionalidade: 	 , Estado Civil: 	  

Cargo/Função: 	 , Endereço residencial: 	  n° 	 

Bairro 

 

, Cidade 	 , Estado 	  

  

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 
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ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DT' 8.196/17 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

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

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

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

outro a empresa 	 , situada na 	  n° 

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

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

Inscrição 	Estadual 	n° 	 representada 	pelo 

Sr.(a) 	 portador(a) do CPF n° 	  e 

RG n° 	 , denominada CONTRATADA, do tipo "MENOR PREÇO 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 equipamentos para analise e monitoramento da qualidade da água 

potável nas estações de tratamento de água para abastecimento público nas 

quantidades, termos e condições descritas no ANEXO VII - Termo de Referência do 

mencionado edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos 

pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima numerado, qual 

seja: R$ 	  

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

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

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

3.1. O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 30 (trinta) dias contados a 
partir da data de assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
7.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
7.1.2. 

	

	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado. 

7.1.3. Presentes razões de interesse público. 
7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL° 
O 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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. 

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO ÚNICO 

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

TERMO DE ADESÃO 

portador do CPF n° 	  

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

n° 	 no 	Bairro 

	 , na cidade de 	 , representante legal da 

empresa 	 , cadastrada no CNPJ/CPF sob o 

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

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

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

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

Cidade, 

Assinatura do Aderente 

Telefone: 

Rua Francisco Ferreira Alves n0 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

o r, 	n  7  

LEI N° 1.697 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009. 

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

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

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

PDS 

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Ct j  3 

Art. 6° - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 

no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

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

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

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

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOACÁ O SOLIDÁRIA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

ORLANDO CALEFFI JUNIOR, Prefeito do Município de Conchal, Estado de São Paulo, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei; e, 

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

30 de dezembro de 2009; 

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

DECRETA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Art. 7° - A adesão poderá ser feita a qualquer tempo e revogada 

mediante simples solicitação escrita ao Presidente do Fundo Social de Solidariedade, com prazo de 
15 (quinze) dias de antecedência de sua retenção. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 

n° 	/17. 
Registro de preços para aquisição de equipamentos para analise e 
monitoramento da qualidade da água potável nas estações de 
tratamento de água para abastecimento público. 
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(dconchal.sp.gov.br  
E-mail pessoal: vandomagnusson(d,hotmail.com  

Assinatura: 	  

CONTRATADA 
Nome e cargo: 	  
E-mail institucional: 

Assinatura: 	  

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
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RECIBO DE DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.196/17 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ANALISE E 
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL NAS ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO. 

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

EDITAIS E LICITAÇÕES 

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

PREGÃO PRESENCIAL 86/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

POTAVEL NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO 

PÚBLICO 

Divulgado em 30/11/2017 às 16:07:05hs 

PREGÃO PRESENCIAL 85/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS 

SEM USO ANTERIOR, COM ENTREGAS PARCELADAS PARA A MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL 

Divulgado em 30/11/2017 às 16:02:59hs 

PREGÃO PRESENCIAL 84/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

TECIDOS E AVIAMENTOS EM GERAIS PARA PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE 

PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCHAL 

Divulgado em 30/11/2017 às 15:59:41hs 

PREGÃO PRESENCIAL 83/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS 

PARA MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL 

Divulgado em 30/11/2017 às 15:56:3717s 

PREGÃO PRESENCIAL 82/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL 

Divulgado em 30/11/2017 às 15:•55:26hs 

PREGÃO PRESENCIAL 81/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERCIÇOS DE LIMPEZA E 

DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORA DE ÁGUA 

Divulgado em 30/11/2017 às 15:54:15hs 

PREGÃO PRESENCIAL 80/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECIFICOS PARA O DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E 

ASSISTENCIA SOCIAL 

Divulgado em 30/11/2017 às 15:52:38hs 

PREGÃO PRESENCIAL 79/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS INDISPENSÁVEIS PARA A PRODUÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 

Divulgado em 30/11/2017 às 15:49:49hs 

PREGÃO PRESENCIAL 78/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

CAMISETAS E AGASALHOS PARA CAMPANHA DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E 

ASSISTENCIA SOCIAL 

Divulgado em 30/11/2017 às 15:48:18hs 

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

CAMISETAS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
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insanavel no rpm ediettent, [enatai° em dayrale. 

Prefeitura rem Cerquem Cesm 79 ou ~men° de 2017 • 
MARCOS ANIONSO ZALMI • P1Eff120 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERCLALHO 

CON0OCACAO 
CONCORRENCIA POUCA n" 01/2015•PROCESSO 

10139019 • (entrelaça° de *repor. peva (embuça° de 
Creche-Escota de Norma° Manos no toteentemo Vaie do Sol. 
Eia a duna odorada no "'nane. engana Coas:nora Terra 
Paulista meia rematada 005 remos do an. 24.aviso XL da lei 
8.666193. tendo o prazo de 08 dias men para apresenrar os 
documentos de haIrditaçan 40.0420451. Cerquelho. 30/11,2017. 

bruaca Adinvo do Contraio 
NO) Presencial 0112016 • PRtsuKko OE SERM(0 DE 

TRANSPORTE COLETWO DE PACIENTES 
Tenro Addivo 02•79/200a•Sr de 22/11/2017 • ',trovado 

cotram: para man 12 meses 
Curdrolonte: Prelenura Munnçar de (esquiam 
Contratado Raponiur fumoso Lula 
Valor total esiimadoi RS 488.520.00 
Vigência: 21/11/2018 
EXTRATO DE CONTRATO 
P82GA0 PRESENCIAL 51/2017-Ancrisisáo oe men oarnenro& 

de SOM para o tecOrr ~meloal 
Cometo n• 72/2007. 79/1117017 
Contratanse. Preiteara Municipal de Cesquilho 
Conuatada: Elo emh Tecnologia e Comercio ida 
Valor: RS 3.925,09 
Medrai, al meses 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA 

REAREPTUPA DE PRAZO COM ALTERgEo 
PREGÃO PRESENCIAL li' 23/2017 
Neto: Aqumrção de equipamentos nosprialares a  geladeh 

ta. encerramento: Redima° dia 1211212017 is 096 Eddal na 
mimara no sim: semaciememina.spgoubt 10(000e14es Fone. 
11813658.9503: nada lintacaorademenirna.sp.gov.M. PM. de 
Clernenuna/SP. 3& :117017. (ELIA CF GALHARDO - PREFEITA 
MUNICIPAL 

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL ti•  213017 
A P.M. de Clerneotted rama público a que o PP M 28/2012 

desornado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SUMIÇO 0( TRANSPORTE COLETIVO PARA REAI VACA() DAS 
o INHAS 50 . 07 E a3 PAPA o Atro De Zalt foi **deado pela 
Pregoeira Responsável. e a Sra. PreleM Municipal CÉU C. F. 
Galhanio, homologa iodai os atos mancados no gomo:Emento 
6cita10150. e micancrado as empresas: TRANSPOMES LABOR 
LIDA IPf com valer lotai de RS 281.851.7.1 vencedora dos itens 
1 e 3 e CA48RALEI1E LOC. DE vEIC LTDA ME caro vala total de 
RS 139.501,44, &moedora do item 2. com  valo, talai anual de 
R$ 421JSZ 64. T. M.. de Clensensinaf5R 3,1111/2017. ZELIA C. 
6AUIA9D3 - PREEEITA MUNICIPAL 

PRolo,127223) 

Me o 312, cemnr. na adade Ue Cangue. Estado de São Paru 
EDITAL na integra.  a Mansão dos interessados no se. 

. °fila: do laluen0ro aurna-catiguaapROebri. ao Soa de 

. Lidtações e Contratos da Prefeitura ~impar de Catiguá • SR 
telefone: (17) 3564.9500. onde podre. ser retisad4 mediaMe 
idennErcaçáo endereço. número de telefone. lac•sintile tilou 

• eludi e CNID 041 
Preteriram Municipal de Catiguá • SR 20 de ncomnbm de 

2017. 
VER* LuCiA UW0E00%122E/O • Poderia Mun:cmai 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 

ALISO DE LICITAÇÃO,ZEHIAL RE0UM100: PROCESSO Ir 
5469401 TOMADA DE PREÇOS If 007/2017: 081030- Coe. 
natação de enleiem espedelitada uda marausào de insular*, 
de %Ieda de Cerol:ate d Ineonsfie na f.  NA E.F.  -to•os,,,k, 

. Fridrat.Y. cie!-14 MUSItirn REGIME-  Enomettadc Por Tre(O5 
1 ileoltdOL 111,0, Menor Preço. 20 EDU:: G betar (ensalmo 

poderá se: contratada ou obtida ne Seer ataca kluroopol de 
Matinais e Suprimenioç a Rua Amuam Paulo de Mamada. a` 
466 - Centro. oe rei teledair 1171 3741.9448 ou 3341 4444. 
nos dias ateis DATA DE ENCERRAMENTO& 18/DEZEME602017 
-M 1400 horãs. VALOR ESTIMADO 00 GUETO.  RS 144270.21  " 
VALOP 00 	ANFROSa RS SOAC (Cinquenta Redil 
PRAZO eram A:UNÇÃO DO (VITAL Ale os 10410 horror ala dia 

- 1517/2017. Nekirom Maucgrat de Colma •SP), 30 de lavem. 
1xo de 2317. Conussáo emmames:lede Od1X60. 

0010810 DE C0I4TRA10 
Contraio: na 196,2017 - ModafidadEINX ne6072017 • Pro• 

cesso: n• 5233117017 - (emalam: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA - Contatada: 853 COMUNICAÇÃO. 
pAARKETinG E EDITORA LIDA- Nem C0n1101000 de empena 
para 01901012910 e reaaraçáo do Evento de...sanado 'Arena 
OHM'. que será 'Calcado no periodo de 06 a 28 de ,atieno de -
2018 - kfigiecra• 60 nos - Valor: PS 130.02010 - Au:natos: 
29/111201o. 

EX1RAI0 DE CONTRATO 
amuam. a' 195,2017 - alada brade CC ta 70/2017 • No. 

'.esse' ri 4030201/ - (aram:ante PREFEITURA MUNICIPAL . 
Di CAPACUAIATURA Conoratada: 4100 DE 1E51.15 PEREIRA . 
ME- Objeto. Conumação de empresa para prestaçáo de serviço 
de guarda e manmenção de animas de grande pane apreen• • 
saldos em Mas e logradouros pühlicos eren apreendidos pelo 
CCZ- %Onda: 12 meses - Valor RS 41000.00 Assinatura: : 
29/11/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA 

Nomole.gmaorAdjudicaçáo do Pregão Presennal na 67/17 
Procidm.n.  31191/201 7 
Ara homologado e adjudicado o objeto de pegão atoo: a 

empresa Brunisa Corra e Serram para benslio e TUMPUne Lida. 
Me. os itens 1.2 .3. 

NomologaçadAdpudimlo da Carta Convite n' 37817 
Procaman° 40436/2017 
Fica homologado e adjudicado o objeto da Cana Coma' 

supra: a empresa Ninem Emap.eServiCos adorno Médicos 
Uda.EPP. 

ElmologaçámArbodnaçáo da Cana Convite n•  3817 
hei Adm... 399982017 
Fia harralogeco e adjudicado o objeto da Cara (write 

supra: .s empoem Alarmem Projetos a Cambaia Lida. 
HornotogamorAdjudtcaçáo da Cana Convite re 39117 
Proc.Adauf 11915/2017 
Fica homologado e admirado o objeto da Carta Comete 

nen; a empresa Reno Bente. Alves da Silva Me, os lotes: 
4.771 17, e Poen:MAM Pecas e Acessórios LireB Me. os lates: 
1.2.3.5.6.8.9.10 013. 

Heemlegab)inAdiudicarAo da Carta Comite n" 40117 
Proc.Artrod. 3912211017 
bre homologado e &dedicado o objeto da Cara (mune 

solam a mnmesa Cilvtiar Consumem e IncorpEireli. 
Catacumba. 30 de novembro de 2017 
Marco Aurelio dos Santos Neves . Poeteis° 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO 

EDITAL ed 06017017 
P110405) teRCSENCIA'.) DE REGISTRO DE PREÇOS te 

a392017 
(AVISO DE UCITAÇAOI 
Ala LESAR NAVES. Meteis* Municipal de Cardo,* manda 

ias dobrado*. que Be Mo eonlendas por lei. taro púbico para 
minnetdento de todos que se acha aberro o Processo beirará. 
a.  068/2017. PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS er 
1393017. TIPO.  MENOR PREÇO 101AL DO NEM. oesero. 401.1151. 
ÇÃO DE MATERINS alCDK01105PITALARES DATA. 1a/1272017, AS 
Ilha HORAS. LOCAI. RUA OR. CENOMLINd Ot SARROS SERRA. 
970 - CFNIRG. J : remi onerem encontra-se a disposeáo de 
Raios os iateressiaar no Depanamento de Senemeia e tingem.. 
da Praiano a oaa • c aa I de :moto. das 0800 ás 1 I:0C e das 13:00 
as 1:00 ênea oo inverto Surearitadc. Ou atrevei 00 sde• ene!. 
00t105O.5o.rovere tatormapies pelo :detone: (17) 34613900 

Cardoso. 30 de novembro de 7017. 
IAM CESAR dar TES • Perene ~coai 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

PREGÃO PRESENCIAL Na 1342017 • PROCESSO e: 
138/2017.09jereRegistro de Pretos para marrei contrataçáo 
de amaço de iranspone dos residias sólidos dorni3frares colem. 
dos pela Preleiona Municipal de Casa &amarei,  em sua ama oe 
nanshOrdo até roa de Uansterdo dr aterro ser-nado hoomado 
na cidade de Arceburgo-MG, ore morno com as ira/medi:0m 
secnicas constantes no Amem LEntrega de Envelopes aa 01 e Ir 
C2 até às 08:50 horas do dia 13,17/2017 Leoa! Praça Babe de 
Moo Gonu. re• St • Empena COIT,  a liba Mino A.antes. cnute 
Selos de Protocolo. atenue. A &berma dos envelopes ocorrerá 
no mesmo dia adilado as 09hs. tocai Pisas Borla de Mogi 
Gemo. e 51 • Esquina com a Rua Aldno 4148125. .anuo. Setor 
de Licitações. Remada no furtai pelo enklir• lialmaatacasalran. 
(a.sprgov.to  ou na Praça Bailo de Meg. Gomo n• 11 • tsooma 
Dom a Rua Mono Mentes. centm Seios de lie ilaçõeSrEteloreo. 
mentos roo* (191 36771748. -Casa Branca 30.11.2017•marco 
César de Paiva Aga•Preferto Munvmal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  

Moremo Lecitaiono 02/17. Prega* 01,17. Otiowa. Aguado de 
ganem ahrommias. yas e cleunfeLante. desamado, a atender a 
Merenda Ev.olar e Creches Municipais. Fera nonlicado a enpresa 
uroaldo manins de Olheira Tramponer - 88, inSm:ta ror 0971 
;1191. S6.615.057/0001-50, paia os deados fins ementes no 01. 
9? da Le Sedetal 8666193. a aprestada,  alegações de defesa 'ela 
inegusericiade roo currondent0 do contrato decorrente do Processo 
Liotaiodo 02/17. modalide de Pombo 01/17: cafre dos faros nar. 
•u435 00 0reCi0 5317 7. protocolo n' 046761 do da 27i:0 42317. 
Cedi* - SR 30 de novembro de 2017. Rosillia Corte. de Pata 
atanado • Gestora de Contratos. 

Prooe550 IrcrtatOn0 03,17. Pre930 55117. Obtem-  Registro 
de preços para eontrataçáo de empresa ~brada para a 
execaeae de Seruaia W uansoones Ai pacientes Tenso de 
Revogaçáo Considerara& ai jusulHativas constantes na fl. 
153 dot dom CO processo supra, defino. nos termos do an 49 
da ter Federal 8.666. do 21 de julho de 1993. pela revogaçáo 
plena do Processo Limiar/Via 23117. Ne*. 55$17. Castilho 
(SN 23 de caverna, de 2017. aparecida de Fama Gaviolr 
:1.00,0010 • ateima. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

SUPERINTENDENCIA 
DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA 
PEDFICA(A0 
Erig• alamos Augusto Jardim - Supenntenstenm 4a Super 

rintendincia de Agua e Esgoto de Undosa. Estado Se Sào 
Paulo. no MO de tuas atribu.çces legais, RETIFICA o exumo de 
aditamento (amainá publicaras no Mario Cardal 0o Estada no 
dia 30/11/1017. podam. ame se N '000GÃO PRESENCIAL 
ur 3&2015-  kra.se "PREGÃO PRESENCIAI. 2412019a Eng' 
Manos Augusta !enfim • Sopeoreeaderte Os Suglinterdantie 
de Aguar aloto. Caunduva - Su 

EXTRATO DE CONTRATO N• 068/2017 
PROCESSO 0310007 - TOMADA DE PREÇO rr 0042017 
Colmarem: 1003K1910 DE COOMBIA 
Consumada: ROL C1000681OR0 IHRELI•EPP 
Objeta: Cnnuatacao de rum empresa espedoMada em 

• abras de recosem...no mirarka. andiaçanlmorturauversical. 
a ser ,cabradas varias do mimaram de mordo amo os Moitas 
lar mora. Desmama e as %olhas Orçaras:manas I e II coe- • 

• ronne (obstas* de Repasse na 1029768.79/2016 e Camaro 
ie Repasse na 102976648/2016. firmado como Miardes. das 
Calades.Msior do Coraram RS 479.136.96 (qualmtentos yden-

: ta nove roa cento tanta seis sois e noventa e seis centavos!: 
Poarn 03 ~AS; Data da assomara 23/11/2017. Coletabol • 

- Se TO rre novembro de 2017. - Enclogo Lucas Garnharato 
' Ekren: - Prekiro. 

Toma-se autarco aos munessarios e desde as comunica as 
empesnoo partioadteo do Premio Presencial 60/17 do Premas* 
Admiontrativo 6620/12 ano objero e o Registro de preços 
para a andana° de maioral Mimo Nevadas de Ieda que 
a empresa E mem. Engenham° e Comece) Ltda. (Proa Adm. 
291610/0066207 apresem° c. recurso contraem baeta 1064• -
lado em Ata no dia da presente sonde contra o empresa A.D. 
velam Maricas ME pm desmamamento do edird. sendo que a 
empresa sela o prelo de 03 dias úteis contados desta publiegeo 
para apresertkiçáo de conuadeodso de acordo com arte, 30111 " 
da lei 10.520/02 sendo que o raleado processo 50 5e001184 
disposRán desde já para os Mamados. 

Conchal. 30 de novembro de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo Pregoeiro 
PRE5)0 PRESENCA. 
7oma-se publico aos interessada e desth ia eornunica as 

empresas ~imantes do Pregas Presenciai 72/17 do Processo 
AdoIiawrivo 7788/1/ age ab•eto e o Regstro de preços 
ora contratação de conmesa aspesialioana para Prestação 
do serviços na irefnesaao de porfiem, sartaoes. consoles de 
~MO, e achas de pronanin em diversas medidas. dobras e 
bos od papéis ¡amamenta ons a can:coçar: da arte, que a 
empresa 00(0010 Faxessantema de Dados L oda. EPP Pres Adn. 
2017/11/0079731 apresentou o recurso contra a decisão co 
Pregoeiro em maniere rolenda empresa fora do enquadramento 
de MC, EPP e MO, sendo que a empresa tem e piam de 03 dias 
Men coroados dana publicação para apreseatamie de contra-
acoimo de acordo 0000 ate 4. XVIII da Lei 10.570/02. sendo 

- que o relendo Manso se encontra a deposição desde ja para 
os roteressadoh 

Coruhal. 30 de novembro de 2017. 
O. Adenso Anosos° de Atenuo • Pregoem 
DISPENSA IX LICITAÇÃO E RMIFICAÇÃO - Objeto: Alo. 

meei de movei social para a Sra. 5alden:ce Aparecida de Jesus 
Fere: calha Sra. remenda (ordem Feneia do Mexemos° 
- Processo 777//17 - 10001000: Prefeitura do heerniopeo de 
Conchal - Locadora: Ernesto Tose Piaria - Fundernenro Legal: 
111 14. R. cc. ao. 26 'captor da Lei Federal 8666193 ameigada 

• - Valor. R$ 260.00 mensas - Parecer da Despensa: 30/11/1/ 
• RasefiroSo da Mamona pelo Pretairo LiturirrPot 30'11,17  -

esganeis: II meses. 
Conchal. 30 de novembro de 2017. 
Lua Venderia Megnassoo -Prefeno Moldo' 
EXTRAIO DE CONTRATO 
CONTRATO 81;17 - Processo 7772117 - Dispensa de 

lanaçáo - Objeto Alugue; de novel saia: para a Sra. Como-
' .ice Aparecida de lesos Ferreira e (dm RA :emende Cordeiro 
• (enema do Haure:MO - 50(alario. Prol doou do afunilai° de 

Condias - tocadora: Ernesto rosé Mama - 05 )60.00 mesuro 
-Asneanda. 32/11:17. 

• PR (GRO PRESENCIA! 
A erefeituta do MoneCipt, de Contatai mesa pabko aos 

. mteressados que rua aberro o Pregôo Presencial 77,17. Doo 
re550 6694117 - Neto: Regstro de preços para a aquisiçáo 
de <ardamas para o Dento. 31 Educam% - Eneerrafeerlo dia 
402,17 as 09:30 ro abonara és 1002 amai- O doai completo 

podam ser adquirido pelo estime fnitacao4con3elspoostbr e 
au no site ardam cambai* cambo - Maiores inicamMees poae• 
roo ser obtido na Rua hancisen E IMMO 38,4. Cnnen Conchal SR 
nos dia:. Sies das 08:00 as itaGO horas ou assavas do :defere 
19, 38664600. 

Conchal. 30 de novena/rode 2017. 
Cu Adem amonio de Azemoo -Prerimeiro 
PRE6110 PRESENCIAL 
A Prefeitora dor Municiam de Conchal toma palia° aos 

interessadas que moi Micro o Pregáo Presencial 78/17. Pra 
eesso 6899/s 7 - Oarelo: Regam/ de 10005 pra: equARM  de 
min seta e agasalhos para campanha ao Demo. da Poorreçao 

i e A:anemia Social - Encerramento dia 1412/17 as 1330 e 
ehedora as 10:00 horas - O Mirai marrado podeM ser edani 
ode pelo e moa Enorotatkonchalap go, e,  e ou no lite raw.. 
tonanoisp.gov.br  - Maiores entoeinadies poderão ser mordas na 
Rua Ralarem E Alves 364. Centro Conchal Sa nes dam Men da> 
013:00 M 16:00 horas ou ovares Co telelom (19) 38661600. 

• Contlid. 30 de novembro de 2017. 
Da Adem Antonio de keveaso - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Preleiture do Municia* de Cancaal torna pablio aos 

inlere55adn5 %te esta abam o Pregão Presencial 79/17. NO. 
rosca 78443117 - Objeto. Registro de preços para a ~oiça° 
de equipamentos e otensilios mdisnensávers para a produçáo 
e distribdiçáo da merenda menta' - Er.cerratnento dia 10812117 
ás 69:30 e abertura as 10.00 horas - O editai canelado podei . 
fel adnumelo pdo 	ktataroeáronchaldpper.br e Ou 150 

- ice edareCOOdla1.5p.gOv  Cr - fota.me,  mlorrneções poderá° ser 
. omitias ria Rua Namisco E Ares 364. Cotem Conchal SP. nos 

dias unas das 0800 as 1600 horas ou atreves do lelefone (19) 
38661600. 	 • 

Conchal. 30 cie novembro de 2917 
Do Ademir Amacio de Azevedo - Pregoeiro 
PREGÔO PRESENCIAL 
A Madorra do Munieiplo de Coronal sorna público aos . 

immessados que ata alieno o Premio Somenos,' 80,17. No. . 
: 'osso 7852117 - Objeto: Registo, de preços para a agoniai° 
. de géneros aFemenlicros eSperrEcas paro c Depio. de Promoçáo 
" e Assistência Somar - Cmenarriento dia 18/12117 às 09:30 e 

~rima as 1000 horas - O ednal completo poderá ser adquà 
ralo pelo 	haracaorOcondtalsa.gorabt coo no sie 001401. - 
conchal.sogombr - Maiores Mionvamões poderio ser ,bodas 04 • 
RU3 Francisco É Alves 364, Cenho Conchal senos:tas ateis das ; 

: 08:0r, as 16:00 burel ou "mês go telefax 1191 3861E633. 
(enchia. A) ne novernbm de 201'. 
Zé Amem& 401400 Se Azevedo -Pregoeiro 
PRECÃO PRESENCIAI 	 • 
o Prefeitura elo Mutuem de Contad Una público aos 

! PfieteMadoo que ano Mote a Pregão Presencial 81117. Pro. 
' oeste 7,74117 - Objete-  Be}' ao de 1'10(0: Para ailualaC00  
' de empresa esperializadt !ata a xettreçao de 50.0(05 homem 

O 055508dtroçá5 doe redes choras de mmaé e  manusença* das . 
caiem 4e palmam, oo sistema Je carnaça° oe erma das moas : 
fadei e Alemanbe pra a ((Ao. Lr., Roninr e limpem e 

' •Nsobarnoão M (erma° dO amaria capacho de mamem ' 
de am.o *Ma Emulo Valer' - Enorme...MO dia 19/12/17 

8,050 DE 1.1Ci7AÇÃO 
PROCESSO LH 0C1Ins.À0 A' 044/2017 
pmcdu pjtEsEtram. 018/2017 
TIPO: MENOR PROA GLOBAL 
OBJETO: COntrarecri0 de empresa especializada em Enge• 

abaria de acadimo e Marrone rio Trabalho. pra **(Me  das 
Normas Regulainentadmos do Mmisterd do Trabalho em Mendi 
mento a lei o°  6.5,4177 e Portara n•  3.214078 do Minesterio do 
Trabalho e Emprega acedanw doposto no fauno de Reteienda 
corrarante do Anexo 

LEGISLAÇÃO: Loi federal n•  8.666/93, de 21 de malte de 
1993. Lei Federal n• 10120/02. de 17 de julho de 2002, lei 
Complementar re 123. de Ta de dezembro de 2006 e Durmo 
Muniopal n• 028/2007 de 25 cie setembro de 2007. 

ENTREGA DA PROPOSTA Data aara enigma *MI 
docurnentoit) pare nedennernento. Ui uedaraçao de que á 
pr000neme Madre 00 repliOMS de habriaMao e dm enuelopes 
PrOPetta e amornemos de habditaçao CO de verembra ele 7117. 
as 0100 heras 

SOCA. DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO: • PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 
Preledura térmico,  de Canguá. morada na Avenida tosa Uma. 	. • 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL  MACEDO  

AVISO UE uorgAO 
CONCORRENCIA P.1911CA 
CONCORRENCIA PUBLICA er 01(2017 
PROC. LICITMORIO te* 20372017 
081010 CONCORRENCIA PARA CONCESSÃO DE NOVEL 

PARA INSTALAÇÃO DE FABRICA DO RAMO DE CONFECÇÕES 
01/ ATIVIDADE 

DATA DE ABERTURA DO EDITAL; 30117170 17 
DATA DE ENTREGA DE ENVELOPES. 20(010.14105 DE 

HABILITAÇÃO. PROPOSTA TÉCNICA:04701,2018 ÀS 9:00 h. 
DATA IULGAN4ENIfl: 040132018 Apos a entrega dos ova.' 

lalms 
LOCAL-- amistosa Monemal de Coronel Meedo lec. aleade 

a Rua Inerdente Canele &duo 333- Centra Os inimesaado 
poderbo adquirir informações sobre 3 presente tioraçáo macro. 
de licitações da PM de Coronel Me m& e ronca EleD 37674221. 
e nosee ora errommemacedaeombe 

C000rel Macedo 30 de novembro de 2017 
TOSE ROBERTO 1401100014106165 • Prelos° Leurreiodl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

CNN: I3D34.15610001•35 TETO CONSTRUTORA RA RS 
79.098,19 

CARP. 03.764882/0001.00 COMERCIAL FORNECEDORA 
RS 232.237.60 

CNP): 08070.619,0001•84 MARCELO 8106080 LOPES RS 
18.60600 

AlgINCATIVA: Os pagamento, arrionzadosneo obedecem 
a ordem cronologias ditado pelo arda.) 5° da to S 066791 Por 
Se treta,  de semiço !Rahman e merca de indispenameis a dar 
continuidele reenn41 as obriga:iam 00 ormárrsuaçln 

pekreqbaik MOICSOOÇOndral.sp.gcv Cr e 00 co sim rnmoconshaS 
Ragu& - Maiores inlormaçoes podem se, ominas 'a lua irar 
cisco E Ateei 364, Centro, Comhal se coo dias úteis dm 08.00 as 
1690 horas ou armes do telelone (19) 18668CO3. 

Conclui. 30 de noverehro de 2017. 
O. Ademir A.n1010 de Azevedo - PregOerro 
PREGÃO PRESENCIAL 
A ~cama do Mun.cisno do Conchal 10ena público aos 

oteresaados que moa aberro o NOP Presencial 84117. Pin• 
cesso 7142/17 - Db;eto: Remoo/ de preços para aquis•çáo de 
retidos e aviamentos em gerar para mojuros do ikpro. de 
P10.0(50 e Assistência Soerei do Municiai° de Conchal SP •• 
Encerramento ora 70/12/17 M 13:30 e abertura .fd 1400 luvas 
-0 edital completo podem ser adquirido pelo emad. lioitacao0 
ronchal.sp çocbt e cu no arte mona arahalaçagombr - Mame, 
inlormações podereis seu obsidas na Rua hauriste F. Alves 364. 
Como. Conchal SR 1:00 das Obro 0.08.00 as 16.00 horas ou 
umes do teklo0e1191 38664600. 

Conchal. 30 de novembro de 201/. 
De Aderna Antonio de Azevedo- Pregoem 
PREGAI) PRESENCIAL 

PrekNorta doMuniopio de Concha lana pulsem aos males. 
sados que essa aberto o Dego Peses:el.! 55/17. Protesso 8166,1 

Objeto: Regisuo de preços P.a adriSiçda á pneus sem aro 
anterior rom entregas paeceladaO para a notoutetçáo povoava e 
:cinema da Nota Municipal - Encerrarmos° da 26/12,17 as 13:30 
e abedwa as 14:00 horas - °editai completo poderá ser admiraria 
pelo 2-10011.  lentacaodadecrial 509005 e 00 00  Mc vomadothal. 
sponse 	Maiores iniesmações poderão ser obtidas na Rua Fran. 
asco E Alves 364, Genica Comhal SP, nos dias úteis das ORCE 
16.00 Soros os atravat do %Ritme O% 3866.8600. 

(encher 30 de novembro de 2317. 
Dr Ademir Antonio de Atevedo - 01090e0 
PREGÃO PRESENCIM. 
A Prefeitura do Municiplo de Conehal torna 'Abluo aos 

nicoessados que era abono o Pregoo Presence; 86/17, Pro. 
cesso 8496/17 - Objeto: Raiamo de preços para 09001130 da 
equipamentos para analise e monitorxnento oa qualidade ou 
água posam] nas e5210e$ do amarrem (Mágoa pata abagecu 
mento publico - Encerearnentddle 270201/ as 0130 e abem, 
as 10.00 horas - O ednal completo podeeá ser adquaa10 cela 
e- mak licitaceottamchal.sp.goute e ou no Me wons.la 
stagovin - 151134100 informações poderao sor aotidas na Rua 
hancisco F. Abres 364, Centra Conchal SP, nos dias areis das 
0800 1600 Idas ou através do telefone 05i 3866 8609. 

Cambar. 30 de nommlro de 2017. 
OcAdmoir Antonio de Azevedo- Pregam.° 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Preleipara do Munidpio de Conchal torna pablico aos inseres. 

sidos que está aberto o Prega* essencial 87117. Processo 8195717 
- Objeto Registro de preços para aquisiçáo de bombas desadoras 
de produtos e001er.05 - Encerramento tba 2792/17 ás 09:30 e 
abertura ;n 10:00 horas - O edlal completo poderá ser adquirido 
peio eanalf LicadatrOconehaLsiagaibr e nu no sito andadanchal 
sn.goubr - Ma.ares Mormações poderá° sor obtidas na Rua Fran 
cisco E Alues 160. Ceara Conchal SR noa dias (mis das 0800 às 
.6.00 horas ou atreves do telefone 119r 0664600. 

Conchal. 30 de rotearam de 2C:7. 
Da Acena: Antonio de Azevedo - Pegocio 
PREGÃO PRESENCIAL 
A Prefeitura do Murvoipio de (sachas terna públeCO aos 

interessadas que esta aberro o Preeán Presencad 88117. Prmes. 
so 81813/17 - Obletrx Registro de preços para equiuçáo de enojo 

i escolar para o Demo de Educasáo - EnCerromento cisa 28012117 
M 13:30 e ãeoture as 14:00 horas - 0 edital completo poderá 
ser adurir d0 peio erma: licaccaorlearrahalsp.gmabo e ou no 

• soe wertv.conchal.sp.gov.br  - Maiores infOrmaÇõeS poderbo ser 
rebtidos na Rira Francisco F. Alves 364. Cesuro, Conchal SP. nos 
dias men :ora 08:00 as 160D horas 	através do selefaire (19) 
3866.8609. 

Conchal. 30 de novembro de 2017. 
Do. Ademir AniONO de AMvedo - Pregoe. 



	

R$ 2.250,0000 
	

0.00% Vencedor 

	

R$ 4.700,0000 
	

108.89% Declinou 

	

R$ 5.700,0000 
	

96.55% Selecionada 

	

R$ 2.900,0000 
	

0.00% Selecionada 

	

R$ 2.800,0000 	 1.82% 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

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

026 8  

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão: 	86/2017 

Processo: 	2017/11/8196 

Objeto: 	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 
POTÁVEL NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO. 

PREÂMBULO 

No dia 27 de dezembro de 2017, às 10h00min, 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 no 
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 

EDSON MASSAKI MAKINO 	 HEXIS CIENTIFICA LTDA. 

MARCIO LUIZ DE MOURA CARDOSO 	 LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

REGISTRO DO PREGÃO 

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

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da 
roposta 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 

LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 	 R$ 990,0000 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 	 R$ 572,0000 

Fase: 1° Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 	 R$ 500,0000 	 0.00% Vencedor/  
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 	 R$ 990,0000 	 8.00% Decline56 

73.08% Selecionada 
0.00% Selecionada 

Item: 001.002 
Fase: Propostas 

HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: I' Rodada de Lances 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 

Item: 001.003 
Fase: Propostas 

HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 1° Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 

Emitido em 27/12/2017 às 11:03:58 

	

R$ 4.700,0000 	 Selecionada 

	

R$ 2.500,0000 	 0.0 % lecionada 



	

R$ 2.350,0000 	 .17% 

	

R$ 2.300,0000 	 0.00% 

R$ 2.250,0000 
R$ 2.200,0000 

R$ 2.150,0000 
R$ 2.000,0000 

2.27% 
0.00% 

7.50% 
0.00% 

R$ 2.600,0000 
R$ 2.500,0000 

R$ 2.450,0000 
R$ 2.400,0000 

R$ 2.300,0000 
R$ 2.250,0000 

R$ 2.200,0000 
R$ 2.150,0000 

R$ 2.050,0000 
R$ 2.000,0000 

R$ 1.950,0000 
R$ 1.900,0000 

R$ 1.850,0000 
R$ 1.800,0000 

R$ 1.770,0000 
R$ 1.700,0000 

R$ 1.660,0000 
R$ 1.600,0000 

R$ 1.550,0000 
R$ 1.500,0000 

R$ 1.490,0000 
R$ 1.450,0000 

R$ 1.400,0000 
R$ 1.350,0000 

R$ 1.300,0000 
R$ 1.250,0000 

R$ 1.300,0000 

4.00% 
0.00% Vencedor 

Declinou 

R$ 12.940,0000 
R$ 2.500,0000 

417.60% Selecjoliada 
0.00% S91e/cionada 

R$ 2.450,0000 
R$ 2.400,0000 

	

R$ 1.950,0000 
	

2.63% 

	

R$ 1.900,0000 
	

0.00% 

R$ 1.850,0000 	 2.78% 

R$ 2.750,0000 	 0.00% 

R$ 2.700,0000 
R$ 2.650,0000 

269 

4.00% 
0.00% 

2.08% 
0.00% 

2.22% 
0.00% 

2.33% 
0.00% 

2.50% 
0.00% 

2.63% 
0.00% 

2.78% 
0.00% 

4.12% 
0.00% 

3.75% 
0.00% 

3.33% 
0.00% 

2.76% 
0.00% 

3.70% 
0.00% 

1.89% 
0.00% 

LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 2' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 3" Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 4" Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 5" Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 6" Rodada de Lances 
HEX1S CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 7" Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 8' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 9' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 10" Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 11" Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 12" Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 13" Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 14" Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 15" Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 16" Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 

item: 001.004 
Fase: Propostas 

HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 1" Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 2" Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 3" Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 4' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 5" Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 6" Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
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22.50% 
0.00% 

2.63% 
0.00% 

2.86% 
0.00% 

3.03% 
0.00% 

6.67% 
0.00% 

2.76% 
0.00% 

3.70% 
0.00% 

Declinou 

0.00% 

3.13% 
0.00% 

3.33% 
0.00% 

3.57% 
0.00% 

4.00% 
0.00% 

4.35% 
0.00% Vencedor 

Declinou 

192.00% Selecionada 
0.00% Selecionada 

LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 7' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 8' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 9' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 10' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 11' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 120  Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 13' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 

Item: 001.005 
Fase: Propostas 

HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 10  Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 2' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 3' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 4' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 5' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 6' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 7' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 8' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 9' Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Fase: 100  Rodada de Lances 
HEXIS CIENTIFICA LTDA.  

R$ 1.800,0000 

R$ 1.750,0000 
R$ 1.700,0000 

R$ 1.650,0000 
R$ 1.600,0000 

R$ 1.550,0000 
R$ 1.500,0000 

R$ 1.450,0000 
R$ 1.400,0000 

R$ 1.300,0000 
R$ 1.250,0000 

R$ 1.200,0000 
R$ 1.150,0000 

R$ 1.200,0000 

R$ 7.300,0000 
R$ 2.500,0000 

R$ 2.450,0000 
R$ 2.000,0000 

R$ 1.950,0000 
R$ 1.900,0000 

R$ 1.800,0000 
R$ 1.750,0000 

R$ 1.700,0000 
R$ 1.650,0000 

R$ 1.600,0000 
R$ 1.500,0000 

R$ 1.490,0000 
R$ 1.450,0000 

R$ 1.400,0000 
R$ 1.350,0000 

R$ 1.300,0000 
R$ 1.250,0000 

R$ 1.200,0000 
R$ 1.150,0000 

R$ 1.200,0000 

CLASSIFICAÇÃO 

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

EMRPESA 
	

VALOR 	CLASSIFICAÇÃO 

Item: 001.001 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 	 R$ 572,00 	1° Lugar 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

	

R$ 990,00 	2° Lugar 
LTDA 

------> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 
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Item: 001.002 

LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

	

R$ 2.500,00 	1° Lugar LTDA 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 	 R$ 4.700,00 	2° Lugar 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.003 
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

R$ 2.900,00 LTDA 
HEXIS CIENTIFICA LTDA. 	 R$ 5.700,00 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.004 

LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 
R$ 2.500,00 LTDA 

HEXIS CIENTIFICA LTDA. 	 R$ 12.940,00 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Item: 001.005 
LTDA LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 	

R$ 2.500,00 

HEXIS CIENTIFICA LTDA. 	 R$ 7.300,00 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

I° Lugar 

2° Lugar 

1° Lugar 

2° Lugar 

1° Lugar 

2° Lugar 

NEGOCIAÇÃO 

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com 
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: 

001.001 HEXIS CIENTIFICA LTDA. 	 R$ 500,00 	 Vencedor 

001.001 HEXIS CIENTIFICA LTDA. 	 R$ 500,00 	 Vencedor 

001.002 LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
	

R$ 2.250,00 	 Vencedor 

001.002 LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
	

R$ 2.250,00 	 Vencedor 

\'---1901.003 LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
	

R$ 1.250,00 	 Vencedor 

001.003 LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 	 R$ 1.250 00 	 Vencedor 

001.004 LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 	 R$ 1.150, 0 	 Vencedor 

001.004 LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 	 R$ 1.150,01 	Vencedor 

001.005 LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R$ 1.150,00 	'' Vencedor 

     

001.005 LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R$ 1.150,00 r 	Vencedor 

ADJUDICAÇÃO 

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

ENCERRAMENTO 

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

Emitido em 27/12/2017 às 11:04:02 
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REPRESENTANTES DAS EMPRESAS PREGOEI 	QUI DE APOIO 

Pregoeiro 

EDSON MASSAKI MAKINO 
	

RAPHAEL MO 

HEXIS CIENTIFICA LTDA 

MARCIO LUIZ DE MURA CARDOSO 

LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA 

O ANINI 

ALE CORDEIRO 

Eq se de apoio 

4 -40Égro 
THIAGO 

Equipe de apoio 

RIA 

Não houve registro de ocorrências. 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

ASSINAM: 
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VA D E 
Prefeito Munici 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONC 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Fica HOMOLOGADA como vencedora do "PREGÃO PRESENCIAL 

N° 86/17, as empresas: HEXIS CIENTÍFICA LTDA., inscrita no CNPJ N° 

53.276.010/0001-10, vencedora do item 01, perfazendo o valor global de 

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e a empresa LINECONTROL 

COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ 

N° 04.196.357/0001-48, vencedora dos itens 02, 03, 04 e 05, perfazendo o 

valor global de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), tendo como objeto o 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ANALISE E 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL NAS 

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO 

PÚBLICO. 

( Conchal, 28 de dezembro de 2017. 

SSON 

Rua Fiancisco Ferreira Alves n° 364 — Telefone (19) 3866-8600 — Fax (19) 3866-8614 — CEP 13835-000 — Conchal SP 
CNPJ 45.331.188/0001-99 — e-mail: gabineregconchal.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 

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.196/17 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 123/17 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos 28 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 HEXIS CIENTÍFICA LTDA., situada na Avenida 

Antonieta Piva Barranqueiros, n° 385, Bairro Distrito Industrial, na cidade de Jundiaí - SP, 

CEP. 13.212-000, e-mail: licitacoesR.hexis.com.br,  Fone: (11)4589-2610 inscrita no CNPJ 

n° 53.276.010/0001-10 e Inscrição Estadual n° 407.087.160-115, representada pela 

Sra Iolanda Santana de Sá, portadora do CPF n° 212.431.838-10 e 

RG n° 30.173.503-7, 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 IVIAGNUSSON, RESOLVE registrar os preços para eventual 

aquisição de equipamentos para analise e monitoramento da qualidade da água 

potável nas estações de tratamento de água para abastecimento público 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$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 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 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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 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. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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. 

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 
económico-financeiro do instrumento contratual, mediante prévia autorização da 
Administração Municipal. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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. 

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. 
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S CIENTÍFICA LTDA. 
Iol • nda Santana De Sá 

Representante 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. As questões decorrera es da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamentel ficarão a cargo do Foro da Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de ConchalA P, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

LUIZ VANDE LEI MAGNO SON 
Prefeit. Municipal 

Iolanda Santana de Sá 
HEXIS CIENTÍFICA LTDA 

Líder de Licitações / At. ao Governo 
CPF: 212.431.838-10  

RG: 30.173.503-7 

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



281 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.196/17 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 123/17 

	

1. 	OBJETO: 

	

1.1 	O presente processo licitatório tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL NAS 
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, 
conforme especificações, quantidades e demais condições, descritas neste termo pelo 
Departamento de Saneamento Básico e Meio Ambiente. 

	

2. 	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 

	

2.1 	Considerando a existência de 04 (quatro) Estações de Tratamento de Água, sendo 03 
(três) no município sede e a outra no distrito de Tujuguaba, as quais abastecem com 
água potável e de maneira contínua toda a população, mais de 9.500 (nove mil e 
quinhentas) ligações de Água; 

	

2.2 	Constitui objeto do presente Pregão Presencial a aquisição de equipamentos para 
analise e monitoramento da qualidade da água potável nas estações de tratamento 
de água para abastecimento público, para manter a água distribuída de acordo com 
a portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde; 

	

2.3 	O Departamento Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente é responsável 
por toda a distribuição de água no município, considerando que água potável é 
condição essencial de vida de todo ser humano e o acesso à água está intimamente 
relacionado ao direito fundamental do homem, sendo esta Municipalidade 
responsável por este serviço, prezando por sua qualidade e continuidade, este serviço 
se faz necessário; 

	

2.4 	A aquisição do equipamento aqui descrito justifica-se pela extrema necessidade de 
manter aos padrões de potabilidade preconizados pela portaria n° 2914/2011 do 
Ministério da Saúde, e Resolução SS-65 de 12/04/2005 da Secretaria de Estado da 
Secretaria de Estado da Saúde; 

	

2.5 	Com o comprometimento de melhoria contínua no saneamento e com a necessidade 
de aumento da capacidade de tratamento motivada por novos loteamentos que estão 
sendo instalados na região, tona-se necessário a aquisição de aparelhos para 
monitoramento da qualidade da água com tecnologia mais avançada. 

	

2.6 	Assim, a presente licitação deverá possibilitar tranquilidade quanto à qualidade da 
água fornecida à população. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: li i . e • on h .1 



• Princípio de medição nefelométrico em luz dispersa no ângulo de 90° 
(nefelõmetro), compensando as flutuações da intensidade luminosa da lárn • ada; 

• Faixa de leitura de O à 1.000 NTU; 
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3. 	DESCRIÇÃO: 

	

3.1 	Da quantidade: 

ITEM UNIDADE DISCRIMINAÇÃO MAT/EQUIPAMENTO MARCA R$ UNI R$ TOTAL 

01 15 Medidor digital para pH de bolso Hach 500,00 7.500,00 

3.1.1 Valor Total R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) 

3.2 	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 
3.2.1 Medidor de pH de Bolso: eletrodo substituível, visor LCD com indicação dupla (pH e 

temperatura) e compensação automática de temperatura; com as seguintes 
características: 

• Eletrodo substituível; 
• Compensação automática de temperatura; 
• Calibração automática em até 02 pontos; 
• Visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura); 
• Função HOLD (congelamento de indicação); 
• Desligamento automático após 10 minutos de inatividade; 
• Faixa: De 0.00 a 14.00 pH; 
• Resolução: 0.1 pH; 
• Condições de utilização: O a 50°C (32 a 122°F); RH máx 95%. 

3.2.2 Medidor para pH de bancada: Medidor de pH de bancada com eletrodo combinado e 
compensação de temperatura. Faixa de medição de O a 14 pH, display digital; com as 
seguintes características: 

• Função que indica ao usuário quando a leitura fica estável através de alertas; 
• Até 05 pontos de calibração de pH, com reconhecimento automático de buffers e 

edição de calibração para corrigir erros sem recalibração completa. 
• Memória não volátil que armazena até 2000 dados, com hora e data; 
• Atualização de software gratuita; 
• Funciona com quase todas as fontes de alimentação AC com o adaptador 

universal de corrente incluso. 
• Proteção contra respingos e possibilidade de montagem na parede, caso seja 

necessário economizar espaço. 
• Faixa de medição: -2,000 a 20,000; Resolução: 0,1 / 0,01 / 0,001; Precisão 

relativa: ± 0,002; Pontos de calibração: até 5; 
• Acessórios que acompanham o equipamento: Medidor Bancada pH com suporte 

para eletrodo; eletrodo combinado pH/ATC; kit Buffer (pH 4, 7, 10 Buffer, 
soluções de estocagem e limpeza, um frasco de cada); 

• Garantia de 03 anos para os medidores. 

3.2.3 Medidor de Turbidez: Turbidimetro portátil microprocessado digital, com as 
seguintes características: 
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• Compatibilidade com cubetas de vidro cilíndricas de 25mm e tampas 
rosqueáveis; 

• Desligamento automático programável, se nenhuma tecla for acionada; 
• Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; 
• Resolução 0,01 NTU na maior faixa; 
• Luz espúria < 0,02 NTU; 
• Proporciona as seguintes formas de calibração: - Calibração de etapa única, para 

relatório normativo de baixos níveis de O - 40 NTU; - Calibração de faixa 
completa, de O - 1.000 NTU; 

• Acessórios que acompanham o equipamento: Kit com 06 cubetas de vidro 
cilíndricas de 25 mm/1 polegada e tampas rosqueáveis, Kit de padrões primários 
de Formazina estabilizada em ampolas seladas para calibração em 3 
concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU, Óleo de 
silicone e flanela para limpeza das cubetas, Fonte de Alimentação Bivolt. 

• Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. 

3.2.4 Medidor de Cloro: Medidor Colorímetro microprocessado digital, com leitura direta 
de cloro livre e cloro total. O medidor deve possuir as seguintes características: 

• 02 faixas de medição: Faixa baixa: 0,02 to 2,00 mg/L e faixa alta: 0,1 a 8,0 
mg/L; 

• Princípio de análise pelo método DPD; 
• Deve possuir memória para armazenamento das 10 últimas medições e 

visualizá-las no display; 
• Apresentar mensagens no display caso haja problemas com a medição 

(mensagens de erros); 
• Deve flutuar quando cair acidentalmente na água; 
• Possui desligamento automático para economizar a carga das pilhas, ou fontes 

de alimentação AC com o adaptador universal de corrente incluso; 
• Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); 
• Tipo do detector: detector de fotodiodo de silicon; 
• Faixa de absorbância: O a 2,5 abs; 
• Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; 
• Comprimento de Onda: 528nm; 
• Permite inserção de curva de calibração do usuário; 
• Limite de detecção faixa baixa: 0,02mg/L; 
• Limite de detecção faixa alta: 0,1mg/L; 
• Precisão típica: Faixa baixa: ± 0,05 mg/L; 
• Faixa alta: ± 0,2 mg/L; 
• Fornecido com: Manual de instruções em português, com reagente em pílulas ou 

em dispenser na forma de pó, para no mínimo 5000 análises de cloro livre e 
5000 análises de cloro total. 

• Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. 

3.2.5 Medidor de Flúor: Colorímetro microprocessado, digital, com leitura direta de 
fluoreto em água pelo método SPADNS. Deve possuir as seguintes características: 

• Faixa de medição 0,1 a 2,00 mg/L. 
• Possui curva de calibração interna pelo método SPADNS com possibilidade do 

usuário refazer a curva. 
• Deve flutuar quando cair acidentalmente na água; 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP. 
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• Apresentar mensagens no display caso haja problemas com a medição 
(mensagens de erros); 

• Display em LCD retroiluminado com opção de ligar e desligar a retroiluminação; 
• Possui desligamento automático para economizar a carga das pilhas; 
• Lâmpada: diodo emissor de luz (Led); 
• Tipo do detector: detector de fotodiodo de silicon; 
• Faixa de absorbãncia: O a 2,5 abs; 
• Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; 
• Comprimento de Onda: 580nm; 
• Precisão típica: 1.00 ± 0.2 mg/L Flúor 
• Fornecido com: Manual de instruções em português, 2 cubetas de vidro de passo 

óptico, reagentes para até 5000 testes de Flúor. 
• Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação, 

3.3 	DA AQUISIÇÃO E RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO: 
3.3.1 A requisição do equipamento ocorrerá por meio de "Ordem de Compra", a ser 

assinado pelo gestor de contrato, contendo a informação dos itens e quantidades, 
bem como o local de entrega dos equipamentos. A CONTRATADA enviará a 
autorização por correspondência via fax, e-mail ou pelo funcionário encarregado do 
recebimento no ato da entrega dos materiais/equipamentos nas instalações da 
CONTRATADA, em horário comercial; 

3.3.2 Os equipamentos deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou 
danificação, obedecendo aos respectivos prazos de validade da marca oferecida; 

3.3.3 Os equipamentos serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo FISCAL DA 
AQUISIÇÃO ou pelo servidor encarregado pelo recebimento, podendo ser rejeitado 
caso não atenda às especificações e quantitativo solicitado ou não esteja em perfeitas 
condições para a utilização; 

3.3.4 Os equipamentos entregues fora das especificações exigidas serão rejeitados e deverá 
ser reenviado no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, sob pena de 
aplicação de penalidades administrativas. A CONTRATADA deverá ainda arcar com 
todos os custos que envolvam a entrega do novo objeto e a retirada do que foi 
enviado erroneamente; 

3.3.5 A CONTRATADA deverá, no ato do fornecimento emitir, devidamente assinada e 
datada pelo seu Preposto, NOTA DE ENTREGA dos equipamentos em papel 
timbrado, contendo discriminação, quantidades, valor unitário e valor total, dia, 
hora, bem como o nome e matrícula do Fiscal e/ou Suplente que recebeu os 
materiais/equipamentos, tendo a obrigatoriedade de disponibilizar uma via para 
controle; 

3.3.6 O(s) item(ns) registrado(s) e objeto da presente licitação, ou seja, Bombas Dosadoras 
de produtos Químicos para Tratamento de Água (ETA), serão entregues em perfeitas 
condições de uso, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a 
vigência do contrato, sem qualquer despesa adicional; 

3.3.7 2 da responsabilidade da licitante vencedora o transporte vertical e horizontal do 
objeto até o local indicado, em veículos especiais, devendo a mesma possuir 
dispositivos que permitam a segurança total do abastecimento; 

3.3.8 A licitante vencedora é responsável pelos Testes e pelo Controle de Qualidade dos 
equipamentos fornecidos, devendo arcar por todos os danos 	usados em 

conseqüência do transporte; 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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3.3.9 A licitante vencedora deverá fornecer o equipamento com o kit completo para 
funcionamento e instalação (Conjunto de válvulas, sendo: 01 de pé com filtro, 01 de 
injeção com dispositivo de retenção por esfera); e se necessário suporte para fixação 
em parede. 

3.3.10 Responsabilizar-se pela qualidade do material fornecido, sob pena de responder 
pelos danos causados à Administração ou a terceiros. 

4 	EXIGÊNCIAS: 
4.1. A CONTRATADA deverá garantir os custos decorrentes de transporte de todo 

equipamento. 
4.2. O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário 

ou outras restrições que venham a prejudicar o Departamento; 
4.3. Na hipótese de ocorrer fornecimento em desacordo com os requisitos estabelecidos, o 

Município se obriga a reparar a falha e se houver necessidade substituir os 
equipamentos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem quaisquer ônus 
para a empresa; 

4.4. A CONTRATADA terá de cumprir o prazo de entrega pactuada, garantir a boa 
qualidade dos equipamentos fornecidos e responsabilizar-se pelo transporte dos 
produtos de seu estabelecimento até o local determinado pelo Município, bem como 
pelo seu descarregamento. 

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 - 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 a partir do recebimento da requisição. 

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

15:00. 
6.2. As entregas serão parceladas durante a vigência contratual. 
6.3. Vigência Contratual de 12 meses. 

7 	LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. Prefeitura Municipal de Conchal (Paço Municipal) - Rua Francisco Ferreira Alves, 

364 Centro - SP CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-8600 - e-mail: 
etaconchal.sp.gov.br  e ou em outro local designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. O equipamento terá Garantia não inferior a 02 (dois) anos, a partir da data da 

entrega, contra defeitos de fabricação ou de material, comprometendo a empresa a 

reparar ou substituir o equipamento, sem quaisquer ônus para a contratante. 

9. AMOSTRA: 

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

10. PESSOAL TÉCNICO: 

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

relativo ao exercício de 2017, a saber: 
11.1.2.n° 4490529999/175120004.2.030/02.14.01 (1077) (1079) - Fonte: Tesouro 
11.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
12.1. Pedro Braz de Azevedo Junior - Chefe da Divisão de Tratamento e Controle de Água. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Assinatura: 	  

CONTRATAD 
Nome e cargo: Iolanda Santana De Sá - Representante 
E-mail institucional: licitacoeshexis.com.br   
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Hexis Científica Ltda. 
n° 123/17. 
Registro de preços para aquisição de equipamentos para analise e 
monitoramento da qualidade da água potável nas estações de 
tratamento de água para abastecimento público. 
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), 28 de dezembro de 2017. 

CONTRATA TE 

Nome e ca • o: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail ins 	 prefeitoW,conchal.sp.gov.br   
E-mail pes a, vandomagnusson(M,hotmail.com   

Iolanda Santana de Sá 
HEXIS CIENTÍFICA LTDA 

Líder de Licitações / At. ao Governo 
CPF: 212.431.838-10 

RG: 30.173.503-7 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.196/17 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 127/17 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos 28 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 LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA., situada na Rua Tupinambas, n° 501, Bairro Vila Conceição, na 

cidade de Diadema - SP, CEP. 09.991-090, e-mail: linecontrol(d,terra.com.br,  Fone: 

(11) 4044-3418 inscrita no CNPJ n° 04.196.357/0001-48 e Inscrição Estadual n° 

286.263.629.113, representada pelo Socio/ Gerente Sr Raphael de Castro Rocha da 

Costa, portadora do CPF n° 295.448.818-24 e RG n° 34.308.222-6, 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 equipamentos 

para analise e monitoramento da qualidade da água potável nas estações de 

tratamento de água para abastecimento público 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$ 29.000,00 (vinte e 

nove mil 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 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 
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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 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. 
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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. 

CLÁUSULA NONA 
— DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

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 1 gais. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conch 
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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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

/e/  

LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 
Sr Raphael de Caáçro Rocha da Costa 

Sócio/Gerente 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 86/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.196/17 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 127/17 

1. OBJETO: 

	

1.1 	O presente processo licitatório tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL NAS 
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, 

conforme especificações, quantidades e demais condições, descritas neste termo pelo 
Departamento de Saneamento Básico e Meio Ambiente. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 

	

2.1 	Considerando a existência de 04 (quatro) Estações de Tratamento de Água, sendo 03 
(três) no município sede e a outra no distrito de Tujuguaba, as quais abastecem com 
água potável e de maneira contínua toda a população, mais de 9.500 (nove mil e 
quinhentas) ligações de Água; 

	

2.2 	Constitui objeto do presente Pregão Presencial a aquisição de equipamentos para 
analise e monitoramento da qualidade da água potável nas estações de tratamento 
de água para abastecimento público, para manter a água distribuída de acordo com 
a portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde; 

	

2.3 	O Departamento Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente é responsável 
por toda a distribuição de água no município, considerando que água potável é 
condição essencial de vida de todo ser humano e o acesso à água está intimamente 
relacionado ao direito fundamental do homem, sendo esta Municipalidade 
responsável por este serviço, prezando por sua qualidade e continuidade, este serviço 
se faz necessário; 

	

2.4 	A aquisição do equipamento aqui descrito justifica-se pela extrema necessidade de 
manter aos padrões de potabilidade preconizados pela portaria n° 2914/2011 do 
Ministério da Saúde, e Resolução SS-65 de 12/04/2005 da Secretaria de Estado da 

Secretaria de Estado da Saúde; 

	

2.5 	Com o comprometimento de melhoria contínua no saneamento e com a necessidade 
de aumento da capacidade de tratamento motivada por novos loteamentos que estão 
sendo instalados na região, tona-se necessário a aquisição de aparelhos para 
monitoramento da qualidade da água com tecnologia mais avançada. 

	

2.6 	Assim, a presente licitação deverá possibilitar tranquilidade quanto à qualidade da 
água fornecida à população. 

/ 
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3. 	DESCRIÇÃO: 

	

3.1 	Da quantidade: 

ITEM UNIDADE DISCRIMINAÇÃO MAT/EQUIPAMENTO MARCA R$ UNI R$ TOTAL 

02 05 Medidor digital para pH de bancada Policontrol 2.250,00 11.250,00 

03 05 
Turbidimetro digital de bancada de O - 

10 NTU 
Policontrol 1.250,00 6.250,00 

04 05 
Medidor digital colorímetro de cloro de 

0,1 - 10,0 mg/1 (cloro livre e total) 
Policontrol 1.150,00 5.750,00 

05 05 
Medidor digital colorímetro de Flúor de 

0,1 - 2,00 mg/1 
Policontrol 1.150,00 5.750,00 

3.1.1 Valor Total R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). 

3.2 	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 
3.2.1 Medidor de pH de Bolso: eletrodo substituível, visor LCD com indicação dupla (pH e 

temperatura) e compensação automática de temperatura; com as seguintes 
características: 

• Eletrodo substituível; 
• Compensação automática de temperatura; 
• Calibração automática em até 02 pontos; 
• Visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura); 
• Função HOLD (congelamento de indicação); 
• Desligamento automático após 10 minutos de inatividade; 
• Faixa: De 0.00 a 14.00 pH; 
• Resolução: 0.1 pH; 
• Condições de utilização: O a 50°C (32 a 122°F); RH máx 95%. 

3.2.2 Medidor para pH de bancada: Medidor de pH de bancada com eletrodo combinado e 
compensação de temperatura. Faixa de medição de O a 14 pH, display digital; com as 
seguintes características: 

• Função que indica ao usuário quando a leitura fica estável através de alertas; 
• Até 05 pontos de calibração de pH, com reconhecimento automático de buffers e 

edição de calibração para corrigir erros sem recalibração completa. 
• Memória não volátil que armazena até 2000 dados, com hora e data; 
• Atualização de software gratuita; 
• Funciona com quase todas as fontes de alimentação AC com o adaptador 

universal de corrente incluso. 
• Proteção contra respingos e possibilidade de montagem na parede, caso seja 

necessário economizar espaço. 
• Faixa de medição: -2,000 a 20,000; Resolução: 0,1 / 0,01 / 0,001; Precisão 

relativa: ± 0,002; Pontos de calibração: até 5; 
• Acessórios que acompanham o equipamento: Medidor Bancada pH com suporte 

para eletrodo; eletrodo combinado pH/ATC; kit Buffer (pH 4, 7, 10 Buffer, 
soluções de estocagem e limpeza, um frasco de cada); 

• Garantia de 03 anos para os medidores. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal S 
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3.2.3 Medidor de Turbidez: Turbidímetro portátil microprocessado digital, com as 

seguintes características: 

• Princípio de medição nefelométrico em luz dispersa no ângulo de 90° 
(nefelómetro), compensando as flutuações da intensidade luminosa da lâmpada; 

• Faixa de leitura de O à 1.000 NTU; 
• Compatibilidade com cubetas de vidro cilíndricas de 25mm e tampas 

rosqueáveis; 
• Desligamento automático programável, se nenhuma tecla for acionada; 
• Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; 
• Resolução 0,01 NTU na maior faixa; 
• Luz espúria < 0,02 NTU; 
• Proporciona as seguintes formas de calibração: - Calibração de etapa única, para 

relatório normativo de baixos níveis de O - 40 NTU; - Calibração de faixa 
completa, de O - 1.000 NTU; 

• Acessórios que acompanham o equipamento: Kit com 06 cubetas de vidro 
cilíndricas de 25 mm/ 1 polegada e tampas rosqueáveis, Kit de padrões primários 
de Formazina estabilizada em ampolas seladas para calibração em 3 
concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU, Óleo de 
silicone e flanela para limpeza das cubetas, Fonte de Alimentação Bivolt. 

• Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. 

3.2.4 Medidor de Cloro: Medidor Calorímetro microprocessado digital, com leitura direta 
de cloro livre e cloro total. O medidor deve possuir as seguintes características: 

• 02 faixas de medição: Faixa baixa: 0,02 to 2,00 mg/L e faixa alta: 0,1 a 8,0 
mg/L; 

• Princípio de análise pelo método DPD; 
• Deve possuir memória para armazenamento das 10 últimas medições e 

visualizá-las no display; 
• Apresentar mensagens no display caso haja problemas com a medição 

(mensagens de erros); 
• Deve flutuar quando cair acidentalmente na água; 
• Possui desligamento automático para economizar a carga das pilhas, ou fontes 

de alimentação AC com o adaptador universal de corrente incluso; 
• Lãmpada: diodo emissor de luz (LED); 
• Tipo do detector: detector de fotodiodo de silicon; 
• Faixa de absorbãncia: O a 2,5 abs; 
• Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; 
• Comprimento de Onda: 528nm; 
• Permite inserção de curva de calibração do usuário; 
• Limite de detecção faixa baixa: 0,02mg/L; 
• Limite de detecção faixa alta: 0, lmg/L; 
• Precisão típica: Faixa baixa: ± 0,05 mg/L; 
• Faixa alta: ± 0,2 mg/L; 
• Fornecido com: Manual de instruções em português, com reagente em pílulas ou 

em dispenser na forma de pó, para no mínimo 5000 análises de cloro livre e 
5000 análises de cloro total. 

• Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. 

3.2.5 Medidor de Flúor: Calorímetro microprocessado, digital, com leitura direta de 
fluoreto em água pelo método SPADNS. Deve possuir as segui tes características: 

Rua Francisco Ferreira Alves 119 364 - Centro - Conchal SP - t 	5-000 
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• Faixa de medição 0,1 a 2,00 mg/L. 
• Possui curva de calibração interna pelo método SPADNS com possibilidade do 

usuário refazer a curva. 
• Deve flutuar quando cair acidentalmente na água; 
• Apresentar mensagens no display caso haja problemas com a medição 

(mensagens de erros); 
• Display em LCD retroiluminado com opção de ligar e desligar a retroiluminação; 
• Possui desligamento automático para economizar a carga das pilhas; 
• Lâmpada: diodo emissor de luz (Led); 
• Tipo do detector: detector de fotodiodo de silicon; 
• Faixa de absorbáncia: O a 2,5 abs; 
• Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; 
• Comprimento de Onda: 580nm; 
• Precisão típica: 1.00 ± 0.2 mg/L Flúor 
• Fornecido com: Manual de instruções em português, 2 cubetas de vidro de passo 

óptico, reagentes para até 5000 testes de Flúor. 
• Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. 

3.3 	DA AQUISIÇÃO E RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO: 
3.3.1 A requisição do equipamento ocorrerá por meio de "Ordem de Compra", a ser 

assinado pelo gestor de contrato, contendo a informação dos itens e quantidades, 
bem como o local de entrega dos equipamentos. A CONTRATADA enviará a 
autorização por correspondência via fax, e-mail ou pelo funcionário encarregado do 
recebimento no ato da entrega dos materiais/equipamentos nas instalações da 
CONTRATADA, em horário comercial; 

3.3.2 Os equipamentos deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou 
danificação, obedecendo aos respectivos prazos de validade da marca oferecida; 

3.3.3 Os equipamentos serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo FISCAL DA 
AQUISIÇÃO ou pelo servidor encarregado pelo recebimento, podendo ser rejeitado 
caso não atenda às especificações e quantitativo solicitado ou não esteja em perfeitas 
condições para a utilização; 

3.3.4 Os equipamentos entregues fora das especificações exigidas serão rejeitados e deverá 
ser reenviado no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, sob pena de 
aplicação de penalidades administrativas. A CONTRATADA deverá ainda arcar com 
todos os custos que envolvam a entrega do novo objeto e a retirada do que foi 
enviado erroneamente; 

3.3.5 A CONTRATADA deverá, no ato do fornecimento emitir, devidamente assinada e 
datada pelo seu Preposto, NOTA DE ENTREGA dos equipamentos em papel 
timbrado, contendo discriminação, quantidades, valor unitário e valor total, dia, 
hora, bem como o nome e matrícula do Fiscal e/ou Suplente que recebeu os 
materiais/equipamentos, tendo a obrigatoriedade de disponibilizar uma via para 
controle; 

3.3.6 O(s) item(ns) registrado(s) e objeto da presente licitação, ou seja, Bombas Dosadoras 
de produtos Químicos para Tratamento de Água (ETA), serão entregues em perfeitas 
condições de uso, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a 
vigência do contrato, sem qualquer despesa adicional; 

3.3.7 É da responsabilidade da licitante vencedora o transporte vertical e horizontal do 
objeto até o local indicado, em veículos especiais, devendo a mesma possuir 
dispositivos que permitam a segurança total do abastecimento; 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-00 
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3.3.8 A licitante vencedora é responsável pelos Testes e pelo Controle de Qualidade dos 
equipamentos fornecidos, devendo arcar por todos os danos causados em 

conseqüência do transporte; 
3.3.9 A licitante vencedora deverá fornecer o equipamento com o kit completo para 

funcionamento e instalação (Conjunto de válvulas, sendo: 01 de pé com filtro, 01 de 
injeção com dispositivo de retenção por esfera); e se necessário suporte para fixação 

em parede. 
3.3.10 Responsabilizar-se pela qualidade do material fornecido, sob pena de responder 

pelos danos causados à Administração ou a terceiros. 

4 	EXIGÊNCIAS: 
4.1. A CONTRATADA deverá garantir os custos decorrentes de transporte de todo 

equipamento. 
4.2. O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário 

ou outras restrições que venham a prejudicar o Departamento; 
4.3. Na hipótese de ocorrer fornecimento em desacordo com os requisitos estabelecidos, o 

Município se obriga a reparar a falha e se houver necessidade substituir os 
equipamentos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem quaisquer ônus 

para a empresa; 
4.4. A CONTRATADA terá de cumprir o prazo de entrega pactuada, garantir a boa 

qualidade dos equipamentos fornecidos e responsabilizar-se pelo transporte dos 
produtos de seu estabelecimento até o local determinado pelo Município, bem como 

pelo seu descarregamento. 
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 - 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 a partir do recebimento da requisição. 

6 	FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

6.1. De Segunda-Feira a Sexta-Feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 08:00 ás 
15:00. 

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

7 	LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

7.1. Prefeitura Municipal de Conchal (Paço Municipal) - Rua Francisco Ferreira Alves, 

364 Centro - SP CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-8600 - e-mail: 
eta0,conchal.sp.gov.br  e ou em outro local designado pelo Departamento competente. 

S. GARANTIA/VALIDADE: 

8.1. O equipamento terá Garantia não inferior a 02 (dois) anos, a partir da data da 
entrega, contra defeitos de fabricação ou de material, comprometendo a empresa a 
reparar ou substituir o equipamento, sem quaisquer ônus para a contratante. 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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9. 	AMOSTRA: 

 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

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

relativo ao exercício de 2017, a saber: 
11.1.2.n° 4490529999/175120004.2.030/02.14.01 (1077) (1079) - Fonte: Tesouro 
11.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
12.1. Pedro Braz de Azevedo Junior - Chefe da Divisão de Tratamento e Controle de Água. 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Linecontrol Comercio Importação e Exportação Ltda. 
n° 127/17. 
Registro de preços para aquisição de equipamentos para analise e 
monitoramento da qualidade da água potável nas estações de 
tratamento de água para abastecimento público. 
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), 28 de dezembro de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e car 
E-mail insti 
E-mail pess 

: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
cional: prefeftoRconchal.sp.zov.br  
: andomalnusson otmail.com  

   

CONTRATADA 
Nome e cargo: Sr Raphael de Castro Rocha da Costa - Sócio/Gerente 
E-mail institucional: linecontroWterra.com.br  

Assinatura: 

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  


