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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 36/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.349/18 

REGISTRO DE PREÇOS 

DATA DA SESSÃO: 14/06/18 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 14/06/18 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 14/06/18 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° 
4.045 de 02 de janeiro de 2018, estará reunida com sua Equipe de Apoio, para 
receber as documentações e proposta para licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", o qual será processado e julgado 
em conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 10.520 de 17/07/02 
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, Lei Complementar 
n° 123/06 alterada pela Lei Complementar n° 147/14. 

1.2. Os representantes legais das empresas licitantes, deverão protocolar seu 
credenciamento (ANEXO I), juntamente com as documentações exigidas no item 5.1. 
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) 3866-8610 no Departamento de Licitação e Contratos, 
desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 09:00 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 

CONCRETO ASFÁLTICO COM RETARDADOR DE CURA PARA USO A FRIO E 
EMULSÃO LIGANTE, para suprir/ atender a necessidade do município. As 
especificações mínimas detalhadas do objeto deste edital constam no Termo de 
Referência, ANEXO VI qual faz parte integrante deste edital. 

3. DA AUTENTICAÇAO DOS DOCUMENTOS: 

	

3.1. 	Os documentos que se fizerem necessários à apresentação de cópia serão aceitos nas 
seguintes hipóteses: 

3.1.1. Cópia autenticada em cartório competente; 
3.1.2. Cópia com autenticação digital com a Declaração de Serviço de Autenticação Digital; 
3.1.3. Autenticação feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de apoio da 

Prefeitura Municipal em até 02 (dois) dias anteriores à realização do certame, 
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podendo ser efetuada em horário expediente, no prédio sede, situada na Rua 
Francisco Ferreira Alves n° 364; Centro em Conchal SP. 

3.1.4. Em hipótese alguma serão aceitos documentos autenticados de maneira diversa ao 
supracitado. 

	

4. 	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade 

compatível com o objeto desta licitação inclusive quanto a sua documentação, nos 
seguintes termos: 

a) Para o LOTE (Cota Principal), os interessados que atendam aos requisitos do Edital. 
b) Para o LOTE (Cota Reservada), somente às empresas enquadradas como 

Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedor 
Individual - MEI, nos termos do art. 3° e 18°-E, ambos da Lei Complementar n° 
123/2006, com as alterações da Lei Complementar 147/14, sem prejuízo de sua 
participação no lote principal. 

4.2 NO CASO DE NÃO COMPARECEREM MICROEMPRESA-ME, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI PARA OS 
ITENS DE COTA RESERVADA OU, AINDA, NA OCORRÊNCIA DE UMA 01 DAS 
CAUSAS DE AFASTAMENTO DO BENEFICIO DO ART. 481, POR FORÇA DO QUE 
DISPÕE O ART. 492, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006 
ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 147/ 2014, TAIS ITENS 
PODERÃO, A CRITÉRIO DO PREGOEIRO, SER ABERTOS À DISPUTA PARA TODOS 
OS LICITANTES PRESENTES NA SESSÃO PÚBLICA. 

	

4.3 	Não poderão participar desta licitação as empresas: 
a) Estrangeiras que não funcionem no país; 
b) Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
c) Que se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação; 
d) Declaradas inidõneas para licitar ou contratar com a Administração Pública e não 

reabilitadas; 
e) Com suspensão temporária para licitar ou impedidas de contratar, nos termos do 

art. 87, Inciso III da Lei Federal n°. 8.666/93; 
1) 	Impedidas de licitar e contratar, nos termos do art. 7° da Lei Federal 10.520/02; 
g) 	Impedidas de licitar e contratar, nos termos do art. 10° da Lei Federal 9.605/98. 

'Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: (Redação dada pela Lei 
Complementar n° 147, de 20141  
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos 
itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014) 
II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação 
de microempresa ou empresa de pequeno porte; (Redação dada pela Lei Complementar n" 147. de 2014) 
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. (Redacão dada pela Lei Complementar tf 147, de 20141  
§ 1 (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 20141  
§ 2 	Na hipótese do inciso II do deste artigo, os empenhos e pagamentos do Órgão ou entidade da administração caput pública 
poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. 
§ 3 Os benefícios referidos no deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para caput as 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço 
válido. (Incluído pela Lei Complementar n" 147, de 2014) 
°Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 
I - (Revoaado); (Redação dada pela Lei Complementar n" 147 de 2014) (Produção de efeito): 
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte 
sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a 
administração pública ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 
IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei n" 8.666. de 21 de junho de 1993 excetuando-se as 
dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de 
microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48. (Redação dada pela Lei Complementar 
n° 147, de 2014)  

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

000066 

5. 	DO CREDENCIAMENTO: 
5.1. PARA O CREDENCIAMENTO, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR OS 

SEGUINTES DOCUMENTOS: 
a) Tratando-se de Representante Legal:  (sócio, proprietário, dirigente e ou 

assemelhado): instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, 
ou, tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

b) Tratando-se de Procurador:  instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida em cartório competente do representante legal 
que o assina, no qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, 
negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados no subitem "5.1. a)", que comprove os poderes do 
mandante para a outorga. A regra se aplica ao sócio não administrador. 

c) Para o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, o licitante também deverá 
apresentar, ainda na fase de credenciamento, DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ANEXO I). 

d) No caso de licitante MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, deverá ser apresentada, visando o exercício 
dos direitos previstos na Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei 
Complementar n° 147/14, o (ANEXO II). 

e) Ficha Cadastral Completa e ou Simplificada emitida pela Junta Comercial. 
5.2. 	O representante legal ou procurador do licitante deverá identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto.  
5.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 

que cada um deles poderá representar apenas 01 (um) licitante credenciado. 
5.4. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou ainda que 

presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de 
interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta 
escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço. 

5.5. A falta da declaração ou da ficha mencionada nos subitens "d" e "e", ou sua 
imperfeição, não conduzirá ao afastamento da licitante, mas tão somente à 
inaplicabilidade dos benefícios da Lei Complementar n° 123/06 alterada pela Lei 
Complementar 147/2014. Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes 
dos citados neste item para efeito de comprovação do enquadramento de ME, EPP e 
ou MEI. 

5.6. O credenciamento e os documentos pertinentes dentre os indicados acima, deverão 
ser apresentados ao Pregoeiro na presente sessão, pelo portador conforme preâmbulo 
deste edital, ficando retido(s) e juntado(s) aos autos. Admitindo-se, contudo, a 
entrega por pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os 
nomes das licitantes através do Credenciamento. 

6. 	DA PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES: 
6.1. Tempestivamente no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os 

licitantes deverão protocolizar os envelopes n° 01 (Proposta) e 02 (Habilitação) no 
Setor de Protocolo desta Prefeitura, sito na Rua Francisco Ferreira, 364 Centro em 
Conchal SP - CEP: 13835-000. 
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6.2. Os envelopes de papel opaco, deverão ser entregues fechados e indevassáveis, sobre 
cujas bordas de fechamento deverá constar a rubrica do representante do licitante, 
para convalidar a não violação de sua abertura oficial. 

6.3. Encerrada o horário indicado no preâmbulo não será admitido protocolo de 
envelopes de eventuais licitantes retardatários. 

	

7. 	DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1): 
7.1. Na parte externa do envelope 02 deverá conter: 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 36/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.349/18 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 14/06/18 

	

7.2 	A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:  
7.2.1. 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), para contato, número da conta 
corrente bancária e agência respectiva; 

7.2.2. 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 VI); 

7.2.3. Declaração impressa na proposta que nos preços propostos deverão estar incluindo 
além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e 
demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas 
com a integral execução do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária e entre outros; 

7.2.4. Declaração impressa na proposta de que os materiais ofertados atendem todas as 
especificações exigidas no Termo de Referência (ANEXO VI) deste Edital; 

7.2.5. Indicação de marca e procedência (no que for aplicável) dos itens ofertados; 
7.2.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias conforme art. 6° da 

Lei Federal n° 10.520/02; 
7.2.7. Não serão admitidas posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 

apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos 
ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

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

7.2.9. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuado conforme 
item 16 deste edital. 

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

7.2.11. Conter o nome e número do Banco, da Agência Bancária e da Conta Corrente para 
efeito de pagamento do objeto licitado e contratado. 
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7.2.12. 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. 

7.2.13.0s 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. 

7.2.14.A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 
entrega do objeto licitado conforme disposto no item 7.2.3. 

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

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

7.2.17. 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. 

7.2.18. Além da 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. 

7.2.19.0 Programa Específico supracitado do Município deverá ser adquirido pelo site: 
http: / / www.conchal. sp. gov. br source orgaos/ licitacao compras /  . 

8. 	DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2): 
8.1. Na parte externa do envelope 02 deverá conter: 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 36/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.349/18 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 14/06/18 

8.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
(ART. 28 DA LEI N° 8.666/93) - (REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.440 DE 2011):  

8.2.1. Prova de inscrição no CNPJ da empresa - Cartão CNPJ; 
8.2.2. 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; 
8.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil -- RFB e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a 
todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados. 

	

8.2.3.1. 	A certidão a que se refere ao item 8.2.3 não obsta a emissão de certidão com 
finalidade determinada, quando exigida por lei, relativa aos tributos federais e 
à Dívida Ativa da União. 

	

8.2.3.2. 	As certidões de prova de regularidade fiscal emitidas nos termos do Decreto 
n° 6.106, de 30 de abril de 2007; e da Portaria Conjunta (Receita Federal do 
Brasil - RFB e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN) n° 
1.821/2014 têm eficácia durante o prazo de validade nelas constante. 
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8.2.3.3. 	A Prova de regularidade dos tributos federais e do INSS (certidões 
individuais), se emitidas antes do dia 03/11/2014, mas dentro dos períodos 
de vigência nelas indicados, serão aceitas. 

8.2.4. Certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos 
ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Estaduais inscritos em Dívida Ativa), 
do domicílio ou sede do licitante; 

8.2.5. Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos 
ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais inscritos em Dívida 
Ativa), do domicílio ou sede do licitante; 

8.2.6. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

8.2.7. 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° 1.470/2011. 

8.2.8. Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não 
constar em lei ou no próprio documento, o prazo de validade será considerado 90 
(noventa) dias a partir da data de sua emissão. 

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

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

8.4. DECLARAÇÕES RELATIVAS À HABILITAÇÃO:  
8.4.1. 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 III). 

8.4.2. 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 IV). 

8.4.3. 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 V). 

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

8.5.1. 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. 

8.6. DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO  
PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS:  

a) As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, nos termos do art. 
43 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei 
Complementar 147/2014. 

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da do 
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Município, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

c) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea "b" deste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital. 

d) Ocorrendo à hipótese contida na alínea "c" deste item, será procedida a convocação 
dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento 
licitatório, devendo o pregoeiro examinar as ofertas subsequentes e a qualificação 
dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

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

Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias, imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 

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

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

9. 	DA SESSÃO PÚBLICA: 
9.1. DA SESSÃO E CREDENCIAMENTO:  
9.1.1. 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. 
9.1.2. O Pregoeiro, que dirigirá a sessão, analisará cuidadosamente cada credenciamento 

na presença dos representantes das licitantes e demais pessoas que queiram assistir 
o certame para que o mesmo possa ser conferido e rubricado. 

9.2. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:  
9.2.1. Após protocolização dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
9.2.2. Concluídas a fase de recepção e 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. 

9.3. ETAPAS DE LANCES:  
9.3.1. 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. 

9.3.2. 	As propostas, conforme (ANEXO VI), serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos 
Credenciados presentes. 

9.3.3. 	A análise das propostas visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

9.3.4. 	As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções nos casos de 
eventuais erros encontrados. 
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9.3.5. 	O valor estabelecido na proposta será ajustado de acordo com o valor corrigido 
pelo Pregoeiro. 

	

9.3.6. 	O licitante que não aceitar as correções efetuadas terá sua proposta 
desclassificada. 

	

9.3.7. 	Serão desclassificadas as propostas que: 
9.3.7.1. Estiverem preenchidas em papel de fac-símile. 
9.3.7.2. Não atenderem às exigências legais e as deste Edital, no todo ou em parte. 
9.3.7.3. Apresentarem mais de uma marca para cada item. 
9.3.7.4 Apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, bem como 

proposta alternativa. 
9.3.7.5. Consignarem prazo de validade da proposta inferior a 60 (sessenta) dias conforme 

prevê o art. 6° da Lei Federal n° 10.520/02. 

	

9.3.8. 	As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 

	

9.3.9. 	A proposta de menor preço e demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 

9.3.9.1. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida acima, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 
03 (três). 

9.3.9.2. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, com redução mínima acima de R$ 1,00 (um real). 

9.3.9.3. Se ocorrer empate entre as propostas escritas e incluídas na seleção serão todas 
selecionadas para a etapa de lances verbais. 

9.3.9.4. Por força dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/06 alterada pela Lei 
Complementar 147/2014, será observado: 

9.3.10. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, 
entendendo-se por empate aquelas situações em que os lances apresentados pelas 
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual 
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor lance; 

9.3.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual 
mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar imediatamente novo 
lance, sobe pena de preclusão; 

9.3.10.2. O lance mencionado na alínea anterior deverá ser inferior àquele considerado 
vencedor do certame; 

9.3.10.3. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte e microempreendedor individual que se encontrem enquadradas 
no disposto no item 9.3.10.1., será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar o melhor lance; 

9.3.10.4. Na hipótese da não contratação nos termos previsto no item 9.3.10.1., o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 

9.4. DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP E MEI:  
9.4.1. Conforme instituído pelo artigo 48, III, da Lei Complementar 123/06, na redação 

dada pela Lei Complementar 147/14, fica reservada uma cota do processo, 
assegurando a contratação de microempresas, empresas de pequeno porte e o 
microempreendedor individual, por força do art.18-E da mesma Lei Complementar. 

9.4.2. Para a cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedor individual, a proposta comercial deverá ser apresentada 
separadamente, conforme situações previstas no artigo 48, III, da LC 123/06, 
ressalvado o seguinte: 
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9.4.2.1. Se não houver competidor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno 
porte ou microempreendedor individual capaz de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório relativamente ao lote lhes reservado, 
poderá, o pregoeiro, a seu critério, utilizar-se do disposto no item 4.2 deste 
instrumento convocatório, apenas no que se refere a referido item. 

9.4.2.2. Não se aplica o disposto no subitem 9.3.10. (por força dos artigos) à cota reservada. 
9.4.3. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e 
os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso 
de empate de preços. 

9.4.4. O licitante sorteado com o maior número poderá escolher a posição na ordenação 
de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a 
definição completa da ordem de lances. 

9.4.5. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, com redução mínima acima de R$ 1,00 (um real). 

9.4.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 

9.4.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas todas as propostas, inclusive 
aquelas que não participaram da etapa de lances verbais. 

9.4.8. A recusa em ofertar lances verbais importará tão somente na ordem de 
classificação da proposta escrita. 

9.4.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 

9.4.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 

9.4.11. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes e apurados 
mediante pesquisa realizada pela Prefeitura Municipal. 

9.4.12. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, o processo será remetido à 
autoridade superior para deliberação quanto à reabertura do certame ou aplicação 
da norma contida no § 3° do artigo 48 da Lei n.° 8.666/93. 

9.4.13. Ao preço do primeiro colocado serão registrados tantos licitantes quantos 
concordarem, respeitadas as quantidades e especificações constantes no Termo de 
Referência (ANEXO VI), deste-Edital. 

9.4.14. Para os lotes de cota reservada, em caso da ocorrência, na forma que trata o item 
4.2 deste instrumento convocatório, o Pregoeiro poderá negociar os lotes de cota 
reservada, com os licitantes vencedores dos lotes comuns, desde que, 
evidentemente, os objetos dos lotes reservados e comuns sejam os mesmos. 

10. 	DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
10.1. 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 09h:00 às 
16h:00, devidamente assinado, juntando a respectiva procuração com amplos 
poderes. 

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

10.3. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira 
Alves n° 364, Centro, Conchal SP, no Departamento de Licitação e Contratos. 
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10.4. 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. 

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

11. DO REGISTRO DE PREÇOS: 
11.1. 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. 

11.2. 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. 

11.3. 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. 

11.4. 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. 

11.5. O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Conchal. 
11.6. 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. 

11.7. 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. 

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

12. DAS CONDIÇÕES E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
12.1. 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. 

12.2. A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata Registro 
de Preços, que será de imediato e ou em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a 
partir da convocação. 

12.3. O prazo estipulado no subitem 12.2. 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. 

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

12.5. 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. 

13. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. 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. 
13.2. 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. 

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

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

13.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
13.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
13.4. 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: 

13.4.1. 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. 

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

comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado. 
13.6. 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. 

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

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

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

14.3. 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. 

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

atualizada, são obrigações da empresa licitante: 
a) Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 
b) Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 

Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
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funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

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

d) 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. 

e) 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. 

15.2 Além das obrigações resultantes da observãncia da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 

a) Notificar, formal e tempestivamente, a empresa licitante sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento desta Ata Registro Preços. 

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

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

d) 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. 

16. DO PAGAMENTO: 
16.1. 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. 

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

16.3. 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. 

16.4. 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. 

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

17. DO PREÇO E DO REAJUSTE: 
17.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis. 

18. DAS PENALIDADES: 
18.1. 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. 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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18.2. 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: 

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

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
18.3. 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. 

18.4. 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. 

18.5 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. 

19. IMPUGNAÇÃO: 
19.1 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que venha a 

apontar, fora do prazo legal definido na Lei Federal n° 8.666/93, as falhas ou 
irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
impugnação. 

19.2 Somente serão aceitas as impugnações previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e n° 
10.520/02, as quais deverão ser protocolizadas junto ao Setor de Protocolo, sito na 
Rua Francisco ferreira Alves, n° 364 Centro em Conchal - SP CEP:13835-000, de 
segunda à sexta-feira, exceto feriados e ponto facultativo das 09h00 às 16h00, 
dirigidas a unidade Requerente desta municipalidade, devidamente assinado, 
juntando a respectiva procuração com amplos poderes. 

19.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame. 

19.3 O Pregoeiro franqueará aos interessados, desde a data do início do prazo para 
interposição de impugnações e até o seu término, vista do processo de licitação, na 
Sala de Licitações, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e ponto facultativo, das 
09h00 às 16h00. 

19.4. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital por irregularidade na 
aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido em até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para o recebimento das propostas, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

19.5. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital perante a Administração o 
licitante que não o fizer até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data fixada para o 
recebimento das propostas. 

19.6. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele 
estabelecidas. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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20. 	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
20.1. 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. 

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

20.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente, ou cópia com autenticação digital com a Declaração de Serviço 
de Autenticação Digital, ou por servidor da Administração Pública, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 

20.4. 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). 

20.5. 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. 

20.6. 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. 

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

20.8. 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. 

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

20.10. 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. 

20.11. 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. 

20.12. 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. 

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

20.14. 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. 

20.15. 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 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Municipal, e efetuar o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), mediante guia de 
recolhimento para as despesas das reproduções ou encaminhar solicitação através 
do e-mail: licitacaorã conchal. sn.gov. br. 

20.16. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
20.17. 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. 

20.18. Fazem partes integrantes deste edital: 
ANEXO I 	Declaração de cumprimento e requisito de habilitação. 
ANEXO II 	Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
ANEXO III 	Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital. 
ANEXO IV 	Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho. 
ANEXO V 	Declaração de fatos supervenientes. 
ANEXO VI 	Termo de referência. 
ANEXO VII Modelo de proposta. 
ANEXO VIII Minuta Ata Registro de Preço. 
ANEXO ÚNICO - TERMO DE DOAÇÃO. 
20.19. 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 ALVE51 N° 364, CENTRO - CONCHAL SP, NO HORÁRIO DAS 09:00 ÀS 
16:00 HORAS, E IAS DE EXPEDIENTE. 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 36/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2.349/18 

	 , 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 	2018. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO II 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
E OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 36/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2.349/18 

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 MEI, ME e ou EPP, nos termos do enquadramento previsto nos incisos do § 4° do art. 3° 

da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 

n° 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos DECLARO conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no procedimento 

licitatório deste Pregão Presencial, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. 

Local e data, 	de 	2018. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves nQ 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 36/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2.349/18 

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 	2018. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves n 2̀ 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchal.sp.gov.hr  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CO0082 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 36/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2.349/18 

	 , 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 	2018. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 36/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2.349/18 

	  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 	2018. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 	 0 0 0 0 8 4 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL N° 36/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2.349/18 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame a aquisição de concreto asfáltico com retardador 

de cura para uso a frio e emulsão ligante. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. Visando o tamponamento e regularização das ruas do Município, visto que grande 

parte das vias encontram-se esburacadas, prejudicando o trânsito de veículos e 
gerando muitos transtornos para a população. 

2.2. Portanto o fornecimento de materiais será conforme a necessidade da Prefeitura do 
Município de Conchal. 

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

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. TABELA DE PREÇOS: 
3.1.2. COTA PRINCIPAL PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) VALOR (R$) 

1 Mercado 

FORNECIMENTO 	DE 	CONCRETO 
ASFÁLTICO USINADO A QUENTE COM 
ADITIVO 	RETARDADOR DE 	CURA 
PARA USO DA MASSA A FRIO 

T 225,00 340,00 76 500,00 

2 Mercado 
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-
2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 
ASFALTICA 

Kg 11.250,00 3,80 42.750,00 

Subtotal item 1.0 119.250,00 

NOTA: A retirada e transporte dos materiais serão de responsabilidade do Município. 

3.1.3. COTA RESERVADA A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PE UENO PORTE 
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. 

-- 
QUANT. PR. UNIT. (R$) VALOR (R$) 

1 Mercado 

FORNECIMENTO 	DE 	CONCRETO 
ASFÁLTICO USINADO A QUENTE COM 
ADITIVO RETARDADOR DE CURA PARA 
USO DA MASSA A FRIO 

T 75,00 340,00 25.500,00 

2 - Mercado 
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-
2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 
ASFALTICA 

Kg 3.750,00 3,80 14.250,00 

Subtotal item 1.0 39.750,00 

NOTA: A retirada e transporte dos materiais serão de responsabilidade do Município. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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3.2. MEMORIAL DESCRITIVO: 

3.2.1.0 presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as 
características técnicas a serem observadas para a aquisição dos materiais, para a 
execução dos serviços de regularização e tamponamento de buracos a serem 
executados pela Prefeitura do Município de Conchal. 

3.2.2.Todos os materiais devem obedecer rigorosamente às boas técnicas usualmente 
adotadas no campo da engenharia, em estrita consonância com as normas técnicas 

em vigor. 
3.2.3.A retirada e transporte dos materiais serão de responsabilidade do Município. 

3.3. FORNECIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE COM ADITIVO 
RETARDADOR DE CURA PARA USO DA MASSA A FRIO: 

3.3.1.0 concreto asfáltico usinado a quente é dosado com CAP 50/70 alterado por aditivo 
retardador de cura, estocável para aplicações posteriores, sem perder as condições de 
trabalho, estabilidade, coesão e aderência. Devendo satisfazer às normas pertinentes e 

às especificações. 
3.3.2.A mistura será empregada como camada de regularização e tamponamento de 

buracos, devendo ser adotada a granulometria densa do tipo faixa "D". 

3.4. FORNECIMENTO DE EMULSÃO LIGANTE RR-2C: 
3.4.1.A emulsão ligante RR-2c será empregada nos serviços de tratamento superficial e 

pintura de ligação, sendo retirada do local em parcelas de 1.000,00 kg. 
3.4.2.A especificação do ligante deverá atender a seguintes especificações: 

ESPEI'IFICAI," 	ES DE EMICI_S(SES CATII-1NII 1S 

c.a..R.A.(..-irciptis-ric ',),.:-/ 
MI:TC/111)s 

tom. 

ENSAID 

1.11.05. 
RI ' P'S URA 

RÃIPIDA 
RI 'PTI lit.A. 

MEDIA 
latI1IPTIRRA 

1.-E-NTA. 
RR-1i RR-2C' FIM-1C R&-1-2C RE-1C 

E.N1S.A.ICAIS 13()13RE..). EM( 1-24.-kit>: 

g p_ryta ssi 

INALE 006 

mE003 

ME 59 

ME 007 

NIT-1 005 

SIE 002 

ME 149 

AIIN t NRR 
651.18: 

ME 063 

ME 0CI3  
ME cie o 
ME 16 3 

20_9c, 

5 

0.,1 

Is,: ) 
110) 

- 

pi..,{ i'. :: 
- 

0.3 

,-,2 

.r. 

50 - 	,̀ -3.:: 
97 
40 

100„400 

5 

KO 
SO 

- 

- 

....SIAI, ::.1 

- 

0,3 

67 

50 

5:0- ""1 50 

97 
40 

2%)-tis , 

-,, 

. 

p.511.1, a 

- 

0 - 20 

62 

- 

50 - 250 

97 
-10 

1 	TI 

- 

,,,..1 

pti.i..Á 11, , 

- 

0 - 12 

.: 

-  

50 - 250 
97 
40 

I, àx: 70 
.-, 

0.1 

80 
(y0 

1.2 - 2,0 

~tora 

6.5 

50 - 250 
97 
4,0 

a) Viaeasidade Sasibult-Puralf. SSP 21 50.11: 
b) 5ecilmeritaraa. 5 dias. 1% miáramo par 

diferença 
e) Peneiracao premida na pez:seira 0,113aessea) 

....4 ile.$1.~ 
dV 	Resisee nic ia 	À 	agida. 	.././ 	mínima 	de 

cobertura 
:apegada seco 
asz) xs)...sticx Cernido 

e) Mistura coas charuto, .141/ ~asas 
nu mistura caca laaler saltite. 

i, Ca rza da partícula 

5) pll 	iraiudeuis 

h ) Destilara.: 

solverste destilado, `1,1/ em VA ume sabre o 
tola' da ensulsao 
resíduo, .1)ii minirrso, em peso 

)) Diesusedsibididade, 'V. pesa: 
miarmo 
reseaciirma 

11.:NSAIDS SOBRE 113 R.ESIDECE 
a) Penetras-lio a 25.1('. 100)a, !Is, 1.0inna 
b) Tear de betume, 1̀4/ sulitaliesia eus pesa 
e) 	Disc tibilidade 	a 	2:5.1C', 	SenstAulis. 	em. 

ata ini rel.  

1) e Ts ensaias relacionados alo andierados e esputou irados pelo DNER. A acunenelatura ME. 	apresi-nuacia tabela, refere-se à i.,/iliflenear, do I)NER As demais saía aeoraparthads-is da sailleas-do da lanar. 
ria 

Rua Francisco Ferreira Alves n9 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 	 0 0 0 0 3 6 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

4. EXIGÊNCIAS: 
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. 

4.2. Autorização da ANP (Agência Nacional de Petróleo) para distribuição e armazenamento 
de Produtos para asfaltos. 

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

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

4.5. As embalagens das fraldas descartáveis deverão conter rotulagem especificando a 
marca, fabricante, tamanho, quantidade e em hipótese alguma serão aceitas fraldas 
descartáveis de fabricação caseira. 

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

4.7. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 
4.8. O material fornecido deve garantir a qualidade e exigências conforme normas e 

legislação vigente. 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 03 (três) dias úteis a partir do recebimento da requisição. 

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

16:30. 
6.2. A retirada e transporte dos materiais serão de responsabilidade da Prefeitura. 
6.3. Vigência contratual de 12 meses. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. PERÍMETRO URBANO - Conchal - SP CEP: 13835-000 e ou em outro local designado 

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

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

8.2. Deverá constar garantia do objeto conforme legislação vigente. 

9. AMOSTRA: 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

11. FORMA DE PAGAMENTO: 
11.1. De acordo com o cronograma financeiro da Prefeitura do Município de Conchal. 

12. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
12.1. As despesas decorrente correrão por conta da Dotação Orçamentária do Elemento 

relativo ao exercício de 2018, a saber: 
12.1.1.n° 33903099/154510011.2.017/02.10.01. (480) (483) - (Fonte: Tesouro) 
12.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

13. ATA REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. Sim 

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS: 
14.1. Anexado planilha orçamentária com referência de Orçamentos (Mercados) no valor 

de R$ 159.000,000 (cento e cinquenta e nove mil reais); 

15. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
15.1. Antonio Francisco Bollella - Diretor do Departamento de Planejamento e Obras 

Guilherme Campos Locatelli - Chefe da Divisão de Execução e Supervisão de Obras 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 36/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2.349/18 

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 
CONCRETO ASFÁLTICO COM RETARDADOR DE CURA PARA USO A FRIO E EMULSÃO 
LIGANTE, acatando todas as estipulações consignadas neste edital: 

COTA PRINCIPAL PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM QUANT. UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
R$ 	1 

UNITÁR/01 
R$ TOTAL 

01  
02 
03 

(INSERIR A TABELA ABAIXO APENAS SE ATENDEREM OS REQUISITOS DO ITEM 4.1 ALÍNEA "B" DO EDITAL) 

COTA RESERVADA A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ITEM QUANT. UND ESPECIFICAÇÃO 1  MARCA 
R$ 

UNITÁRIO , 
R$ TOTAL1: 

O1 
09  
03 

VALOR GLOBAL R$ 0,00 (reais). 

Prazo de validade da proposta: 

Prazo de pagamento: 

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

Praça de pagamento: Banco: 	 Agência: 	 Conta Corrente: 	  

município: 

Nome do responsável pela assinatura da Ata Registro de Preços: 

	 portador do RG n° 	  e CPF n° 

	  - Nacionalidade: 	 , Estado Civil: 	 , Endereço 

Eletrônico Pessoal: 	  Cargo/Função: 	  

Endereço residencial: 	 , n° 	, Bairro 	 , Cidade 	  

Estado 	  

Local e data, 	de 	2018. 

Assinatura 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 36/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2.349/18 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Aos 	dias do mês de 	de 2018, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. ALEX CORDEIRO, de acordo com o Decreto n° 4.045 de 02 de 

janeiro de 2018, 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 registro de 

concreto asfáltico com retardador de cura para uso a frio e emulsão ligante, nas 

quantidades, termos e condições descritas 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, 

perfazendo o valor global da ata em R$ 	  

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

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

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 

Rua Francisco Ferreira Alves n9- 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatõrio, 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: 

Rua Francisco Ferreira Alves n-°- 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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6.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto 
à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar a Ata Registro 
Preços. 

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

	

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

9.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante toda vigência contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

10.1. 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; 

TII 	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. 

10.2. 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 PRIMEIRA 
- DAS PENALIDADES 

11.1. 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. 

11.2. 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. 
11.3. 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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11.4. 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. 

11.5. As multas de que trata este capitulo, 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 SEGUNDA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. 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 TERCEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO 

13.1. 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 QUARTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

14.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. 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. 

ALEX CORDEIRO 
Pregoeiro 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 

Rua Francisco Ferreira Alvesn2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-inail: licitacaoPconchal.sp.gov.br  
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ANEXO ÚNICO 

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

TERMO DE ADESÃO 

  

, portador do CPF n° 	 e 

	, residente e domiciliado no endereço 

n° 	 no 	Bairro 

Carteira de Identidade n° 

 

  

  

, na cidade de 	 , representante legal da 

	 , cadastrada no CNPJ/CPF sob o 	n° 

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

empresa 

 

 

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 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.hr  
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LEI N° 1.697 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009.  

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

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

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

PDS 

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

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

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

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

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

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

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

Art. 6° - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

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

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

WAGNER E. FADEL LOZANO 
	

CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI 
CHEFE DE GABINETE 

	
DIRETOR JURÍDICO 

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

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

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

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

DECRETA: 

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

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

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Art. 7° - A adesão poderá ser feita a qualquer tempo e revogada 

mediante simples solicitação escrita ao Presidente do Fundo Social de Solidariedade, com prazo de 15 

(quinze) dias de antecedência de sua retenção. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 

n° 	/18. 
Registro de preços para aquisição de registro de concreto asfáltico 
com retardador de cura para uso a frio e emulsão ligante. 
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 2018. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail institucional: prefeitow conchal.sp.gov.br  
E-mail pessoal: vandomagnussonahotmail.com   

Assinatura: 	  

CONTRATADA 
Nome e cargo: 	  
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 

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  
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 36/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2.349/18 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO COM 
RETARDADOR DE CURA PARA USO A FRIO E EMULSÃO LIGANTE. 

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 2018. 

ASSINATURA 

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	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 36/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO COM RETARDADOR DE CURA PARA USO A FRIO E EMULSÃO 

LIGANTE 

Divulgado em 30/05/2018 às 15:25:02hs 

REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 32/18 

Divulgado em 24/05/2018 às 15:08:311is 

CONCORRÊNCIA N° 01/18 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 

Divulgado em 24/05/2018 às 09:40:56hs 

PREGÃO PRESENCIAL 35/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS (ORDEM JUDICIAL) 

Divulgado em 24/05/2018 às 09:33:27hs 

PREGÃO PRESENCIAL 34/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS 

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E COMODATO DE EQUIPAMENTOS 

Divulgado em 15/05/2018 às 15:56:54hs 

PREGÃO PRESENCIAL 16/18 - REVOGADO 

Divulgado em 02/05/2018 às 15:01:44hs 

PREGÃO PRESENCIAL 23/18 - DESERTO 

Divulgado em 02/05/2018 às 13:31:07hs 

PREGÃO PRESENCIAL 33/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

BANHEIROS QUÍMICOS PARA OS EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE 

Divulgado em 27/04/2018 às 15:31:37hs 

PREGÃO PRESENCIAL 32/ 18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE CONCHAL 

Divulgado em 27/04/2018 às 15:28:28hs 

PREGRÃO PRESENCIAL 31/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE CONCHAL 

Divulgado em 27/04/2018 às 15:27:11hs 

PREGÃO PRESENCIAL 30/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO 

DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÕES E ATIVAÇÃO PARA A GM DE CONCHAL 

Divulgado em 27/04/2018 às 15:25:51hs 

PREGÃO PRESENCIAL 29/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

MARMITAS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DEPARTAMENTO DE 

http://www.conchal.sp.gov.brisource/orgaos/licitacao_compras/editaisjsp  
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São Paulo, 128 (100) - 265 

22. 25. 26. 27, 28. 29, 134, 140, 142, 144 146, 149. 151. 153, 
156. 175, 178 e 179-Valor RS 59.487.40. 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO 
PP N° 80/18 - Processo N° 10450/18 - Objeto: Registro de 

Preços de materiais utilizados nas reuniões sodoeducativas e 
em ofidnas de cunho artistica ofertados pelos CRAS e CIAM-
-Compromissárias 168 MATERIAIS LTDA-ME- Itens 03, 04, 06. 
61.62, 63, 64, 65, 66, 67.69, 70, 120, 121, 126, 139, 173, 174, 
176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 e 187-Valor RS 
53.822.25-OP MATERIAIS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO LTDA-ME-Itens 10, 11, 21, 24, 43, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 71, 72, 73, 74. 75. 76, 77, 78, 79, 80.81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 1343, 103, 104,105,106,107,108,109,116111,112 
,113 e 125-Valor RS 112.546.00- FABRICIO DE RAMOS 8 CIA 
LIDA - EPP- Itens 01, 02, 07, 12, 14, 15, 23, 39, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 89, 117, 122, 123, 127, 128. 129, 135. 136,38, 
141, 143, 145, 147, 148, 150, 152, 154, 155. 15. 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166. 167, 168, 169, 170 e 171-Valor RS 
75.256.75-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREU - trens 
09.13.16. 19. 20.22.25, 26. 27.2629.134, 140. 142,144,146 
149. 151, 153, 156, 175. 178 e 179-Vala RS 59.487,40. Prazo 
12 meses. Assinatura 28.05.2018. 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PP fi° 250/17 - Prrvesso N° 47301/17 - Objeto a aquisição 

de equipamentos e materiais permanentes para as Unidades 
Básicas de Saúde do Municipio para atender a Secretaria Muni. 
dpal de Saúde - Adjudicada: LS. AGUIAR MOVEIS EPP - item: 
02 - Valor. RS 1.295,80 - AdjudiadaCIRURGICA IZAMED LIDA 
- EPP - itens 03,06.10, 15, 17.19, 22, 26, 33, 34, 36, 37, 41e 
42 - Valor RS 33.733.00 - Adjudicaria MAREMOVEIS EIREU - 
itens: 04,12,32 e 43-Valor. RS 11.901,00 - Adjudicada: ILC.R.5 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI hens: 05 e 07 - Valor 
RS 9.630,00-Adjudicada: BIO SANTEC COMERCIO DE ARTIGOS 
HOSPITALARES LIDA - EPP - item 08 - Valor. RS 83.20 - 
Adjudkada: CIRURGICA SÃO FEUPE PRODUTOS PARA SAUDE 
LIDA-ME - item 09, 16 e 27 -Valor. RS 3.400.50-Adjudicada 

FILIPE MOISES GARCIA ME - itens: 11.13,3631 e 35 -Valor 
RS 7.790,00 - Adjudicada: SERVICES AND BIDS COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EIREU - EPP - nem 11 - Valor. RS 267.720,00 
- Adjudicada: MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS 
MEDICOS - EIREU EPP - item: 20,21.23,24.25,39 e 40 - Valor 

RS 34.649,20 -Adjudicada: SUPERAR EIRELI EPP- hem: 01 -
Valor: RS 36.859,00 - UNIVERSO COMERCIAL LIDA ME . hem; 
38 - Valor RS 74.88400 - Secretario Municipal de Saúde da ' 
Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Caraguatatuba - 
AMAURI BARBOZA TOLEDO. 

EXTRATO DE CONTRATO 
PP N° 250/17 - Processo Ir° 47.301/17 - Objeto a aquisição 

de equipamentos e materiais permanentes para as Unidades 
Básicas de Saúde do Municipio para atender à Secretaria Munici-
pal de Saúde- Contratada LS. AGUIAR MOVEIS EPP-Contrato 
n° 181 - item 02 -Valor RS 1.295,80- Contratada  
IZAMED LIDA - EPP - Contrato n° 182 - itens 03,06,10, 15, 
17,19, 22, 26, 33, 34, 36, 37, 41e 42 - Valor RS 33.733,00-
Contratada: MAREMOVEIS EIRELI - Contrato n 183 - item: 
04,12,32 e 43 - Valor. RS 11.901,00 - Contratada: ICC.R.5 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Contrato n° 184 -
itens: 05 e 07 Valor. RS 9.630.00 - Contratada: RIO SANTEC 
COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITAIARES LIDA - EPP - Contrato 
n° 185 - item: 08 - Valor. RS 83.20 - Contratada: CIRURGICA 
SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LIDA -ME - Contrato n° 
186 -item: 09.16 e 27 -Valor RS 3.400,50 - Contratada: FILIPE 
MOISES GARCIA ME - Contrato o' 187 - hens: 11,13,30,31 
e 35 - Valor: RS 7.790,00 - Contratada SERVICES AND BIDS 
COMERCIO E SERVIÇOS EIREU - EPP - Contrato n" 188 - hem 
I I -'Valor. RS 267.720.00 - Adjudkada. MACRO LIFE IMPOR-
TADORA DE PRODUTOS MEDICOS • EIRELI EPP - Contrato a' 
189 - hena 20.21,23,24.25,39 e 40 - Valor : RS 34.648,20 
- Contratada: SUPERAR EIREU EPP- Contrato n° 190 - hem. 
01 - Valor. RS 36.859.00-Contratada - UNIVERSO COMERCIAL 
LIDA ME -Contrata n° 191 - hem:38 -Vali: 74884,00 -Assi-
natura: 29.05.18. • Secretario Municipal de Saúde da Prefeitura 
Municipal da Estância Balnearia de Caraguatatuba - AMAURI 
BARBOZA TOLEDO. 

EXTRATO DE RETI•RATI DE CONTRATO 
TERMO DE RETI.RATIEICAÇÃO - ADITAMENTO Ei° 01 - CON-

TRATO 153/7018 • PREGÃO PRESENCIAL NP 72!2018 - EMPRE-
SA:WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL • EPP. 

fica alterado o CONTRATO N° 153/2018 devido a um 
erro sonido no hem 7.1 da CLÁUSULA SÉTIMA - SUPORTE 
ORÇAMENTÁRIO, onde não foram inseridos os valores das 
dotações orçamentárias para o ano de 2018.ficarn ratificadas 
as demais cláusulas e condições constantes da Hornclogação do 
Pregão Presendal n' 22/2018 e do Contrato n° 153/2016 que 
não fome, de unta forma ou de oura, alteradas pelo presente 
Termo. RICARDO DE LIMA RIBEIRO - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. 

EXTRATO DE RETI-BATI DE CONTRATO 
TERMO DE RETIRATIFICAÇÃO ADITAMENTO ff 01 - CON-

TRATO 154/2018 PREGÃO PRESENCIAL 14° 222018- EMPRESA-
SUMARC - COMÉRCIO DE ELETRONICOS LEDA ME. 

Ma alterado o CONTRATO N° 1542018 devido a um 
erro oconido no item 7.1 da CLÁUSULA SÉTIMA - SUPORTE 
ORÇAMENTÁRIO, onde não foi inserido os valores das dota-
ções orçamentárias para o ano de 2018. ficam ratificadas as 
demais cláusulas e condições constantes da Homologação do 
Pregão Presencial n° 22/2018 e do Contrato o° 154/2018, que 
não foram, de uma forma ou de outra alteradas pelo presente 
Termo. RICARDO DE LIMA RIBEIRO - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

EXTRATO DE RETI-RATI DE CONTRATO 
TERMO DE REM-RATIFICAÇÃO ADITAMENTO N' 01 - CON-

TRATO 1552018 - PREGÃO PRESENCIAL fl° 22/2018- EMPRESA 
RF TEIXEIRA-ME. 

Fica alterado o CONTRATO 	155/2018 devido a um 
erro ocorrido no item 7.7 da CLÁUSULA SÉTIMA - SUPORTE ' 
ORÇAMENTÁRIO, onde não foram inseridos os valores das 
dotações orçamentarias para o ano de 2018. ficam ratificadas • 
as demais cláusulas e condições constantes da Homologação do 
Pregão Presencial n° 2212018 e do Contrato n° 155/2018, que 
não foram, de uma forma ou de outra, alteradas peio presente 
Termo. RICARDO DE LIMA RIBEIRO - SECRETARIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

EXTRATO DE RETI-RATI DE CONTRATO 
TERMO DE RETI-RATF1CAÇÃO - ADITAMENTO 14. 01 - COT-

TRATO 156/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2018- EMPRESA: • 
NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME. 

Roa alterado o CONTRATO N° 1562018 devido a um erro • 
ocorrido no item 7.1 da CLÁUSULA SÉTIMA - SUPORTE ORÇA- I 
MENTÁRIO, onde não foram inseridos os valores das dotações. 
ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes da 
Homologação do Pregão Presencial n°22/2018 e do Contrato n° 
1562016 que não foram, de uma forma ou de outra, alteradas 
pelo presente Termo. RICARDO DE UMA RIBEIRO - SECRETARIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA 

Tomada de Preços n° 02118 
Proc.Adm ri° 15182019 
Foi considerada classificada a empresa Construtora Joie 

Brasil  
Concorrente Publica n° 08/18 
Proc Adro. n° 8423/2018 
Foi considerada dassificada a empresa Teorema Construtora  

Eiteli. 

Fica Homologado e arfiudicado o rabiem da Concorrência 
Pública n° DE/18, a empresa Teorema Construtora Eireli. 

Extratos: 
CONTRATO R' 91/18 CONTRATADA EUO DA SILVA PIÃO 

ME PROC. ADM 35130/17 OBJETO: AQ. DE MOBIUÁRIO MOD. 
PP 30/18 VIG. 03 MESES A PARTIR DE 10/05/18 VALOR RS 
14.986,00 

CONTRATO N° 92/18 CONTRATADA ARE 'TUBULARES IND.E 
COM. DE MOVEIS LIDA ME PROC. ADM 35130/17 OBJETO: 
AQDE MOBILIAR/O MOD. PP 30/18 VIG. 03 MESES A PARAR DE 
1695118 VALOR RS 1.680,00  

CONTRATO N° 93/18 CONTRATADA GLP DIST. EIRELI EPP 
PROC ADM 35130/17 OBJETO: AQ. DE MOBILIÁRIO MOD. 
PP 30/18 VIG. 03 MESES A PARTIR DE 10/05/18 VALOR RS 
39.306,00 

CONTRATO N° 94/18 CONTRATADA MARCOS DA SILVA 
PEREIRA PADARIA - ME PROC. ADM 3779/18 OBJETO: AQ.DE 
AUMENTOS ESPECIAIS MOD. PP 25/18 VIG. 12 MESES A PARTIR 
DE 14105/18 VALOR RS 102.767,93 

CONTRATO N° 95/18 CONTRATADA. VIGENT CONSTRU-
ÇÕES LIDA ME PROC. ADM 8415/18 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO 
RECAPEAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA RUA 
GENERAL CARNEIRO MOD. TP 04/18510.285 DIAS A PARTIR DE 
17/05/18 VALOR RS 535.405.36 

CONTRATO N° 96118 CONTRATADA: VIGENT CONSTRU-
ÇÕES LTDA ME PROC. ADM 8420/18 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, 
RECAPEAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA RUA 
MARIA CÂNDIDA LACERDA E RUA PARAGUAÇU PAUUSTA 
MOD. TP 05/18 VIG 285 DIAS A PARTIR DE 17/05/18 VALOR 
RS 931.044,75 

CONTRATO N° 97/18 CONTRATADA SUCESSO PRINT ARTS 
GRÁFICA LIDA ME PROC. ADM 41076/17 OBJETO: CONFECÇÃO 
DE BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO MOD. PP 32/18 VIG. 12 
MESES A PARTIR DE 17/05/18 VALOR RS 32.400.00 

CONTRATO N' 98/18 CONTRATADA: ZIRO COM. DE MATE-
RIAIS P/CONSTRUÇÃO EIREU-ME PROC.ADM 9736/18 OBJETO: 
AQ. DE FARINHA DE TRIGO E FERMENTO BIOLÓGICO MOD. 
PP 37/18 VIG. 12 MESES A PARTIR DE 181135/18 VALOR RS 
6480600 

CONTRATO N° 99/18 CONTRATADA: ZIRO COM. DE MATE-
RIAIS PICONSTRUÇÃO EIREU-ME PROC. ADM 8048118 OBJETO, 
AQ. DE MATENAIS 11/SINALIZAÇÃO VIÁRIA MOD. PP 35/18 VIG. 
60 Das A PARTIR DE 22/05/18 VALOR RS 25.1013,00 

CONTRATO N° 100/18 CONTRATADA COMERCIAL GON-
ÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIREU 
PROL ADM 8048/18 OBJETO: AR. DE MATERIAIS P/SINALIZA-
00 VIÁRIA MOD. PP 35/18 VIG. 60 DIAS A PARTIR DE 22/05/18 
VALOR RS 4.425,00 

CONTRATO N° 101/18 CONTRATADA ZTEC TECNOLOGIA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES LIDA PROC. ADM 
35413/17 OBJETO: Locação de sistema para controle e gestão 
de prédios públicos do Munkipio de Carapicuiba, intimado 
treinamento, código fonte e manutenção MOO. PP 2708 V10.12 
MESES A PARTIR DE 22/05/18 VALOR RS 288.000,00 

CONTRATO N°102/18 CONTRATADA HURSAN COMERCIAL 
LIDA EPP PROC. ADM 8048/18 OBJETO: AQ. DE MATERIAIS P/ 
SINAUZAÇÃO VIÁRIA MOD. PP 35/18 VIG. 60 DIAS A PARTIR DE 
22/05/18 VALOR RS 9.000,00 

Cararvoita, 29 de maio de 2018 
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO 

AVISO DE ATA DE DELIBERAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.  
005/2018 - PROCESSO N ° 032/2018 

A Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Pana 
ria n° 6.988 de 21/12/17, toma publico a ata para proceder com 
a deliberação sobre* parecer juridico, sendo que, após analisado 
esta Comissão vem HABILITAR as lidtantes: JOMCA CONSTRU-
ÇÕES EIREU - ME, CNPI 19.921.468-0001/47. PLANA CONS-
TRUTORA E INCORPORADORA LIDA EPP, CNPI 19.44.401-
0001/35. 4G CONTRUÇÕES DE AURIFLAMA LIDA - ME, CNP1 
18.950.853/0001-50. INTERIOR CONTRUÇÕES LEDA EPP, CNP/ 
67.593.582/0001-38, 3 PAR CONTRUTORA E INCORPORADORA 
EIREU, CNPI 23.835.298/0001-55 e INABILITAR a licitante DAL-
METAL CONSTRUÇÃO CIVIL LIDA EPP, CNPI 04.152.861/0001-
48 para a próxima fase do certame. A Comissão abre prazo para 
recurso nos termos do art. 109, I, "a" da lei Federal n° 8.666/93, 
deixando assiro <aso não haja interposição de recurso ia 
desgnada a abertura dos envelopes 'Propostas' para o dia 13 
de junho de 2018 às 09 horas na Rua Dr. Cenobelino de Barros 
Serra. n` 870. Centro no munkipio de Cardoso/SP. 

Cardoso-SR 30/091018. 
Adriano José Femandes da Silva-Presidente da CPL 
Fabiana Duarte Gutierrez-Membro 
Raphael Antonio Franca Silva-Membi o 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
MIR CÉSAR NATTES, Prefeito Municipal de Cardoso/SP, 

usando das avergoes que lhe são conferidas por Lei, etc 
ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo o' 030/2018 - Tomada de 
Preços n° 0032018, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ E 
SINAUZAÇÃO VIÁRIA. EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE 
CARDOSO/SP, em favor da empresa "NOROMIX CONCRETO 
S.A", no valor global de RS 249.819,38. Cardoso, 30/05/2018. 
JAM CÉSAR NATTES - Prefeito Municipal 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) le 016/2018 
(AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO) 
JAIR CÉSAR NATTES, Prefeito Municipal de Cardoso. usando 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna público 
para conhecimento de todos que se acha reaberto o Processo 
Licitatorio e' 026/2018. MODALIDADE. PREGÃO PRESENCIAL 
SOB te 016/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS. DATA DE REALIZAÇÃO: 
13/06/2018, ÀS 0600 HORAS. LOCAL RUA DR. CENOBELINO DE 
BARROS SERRA, 870 - CENTRO. O Edital completo encontra-se à 
disposição de todos os interessados, no Departamento de Secre-
taria e Licitações da Prefeitura Municipal de Cardoso, das 0800 
às 11:00 e das 13;00 às 17:00 horas no endereço supracitado, 
ou através do soe: vosvccardoso.sp.govbc Informações pelo 
telefone: 117) 3466.3900. 

Cardoso 30 de maio de 2016 
Jair Casar Nattes-Prefeito Municipal 

CÁSSIA DOS COQUEIROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 

Extrato de Suspensão 
Pregão Presencial n° 0052018 - Processo de Licitação n° 

020/2018 
A Confissão de licitações e Contratos, no uso de suas 

atribuições legais, torna público aos interessados, que o Pregão 
Presencial n° 005/2018 - Processo de Licitação n° 020/2018, 
que tem corno objeto a contrataçao de empresa especializada 
em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho para apli-
cação das Normas Regulamentado. do Ministério do Trabalho 
em atendimento a Lei n° 6.514/77 e Portaria n° 3.214/78 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, conforme disposto no Mexo 
1-Termo de Referirá:ia, encontra-se suspenso, para a realização 
de novos içamentos, em razão de significativa divergência 
entre os valores ofertados pelas empresas participantes do 
cerume. Prefeitura Municipal de Canguá - SR 30 de maio de 
2018. VAGNER JESUS CENTENARO - Presidente da Comissão 
de Licitações. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 027/2018 
TOMADA DE PREÇOS tf 006/2018 
EDITAL N° 001/2018 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ-SP faz saber a 

todos os interessados que se encontra aberta o Processo de 
liCitaSãO n° 027/2018 - Tomada de Preços e° 006/2018, tipo 
Menor Preço, empreitada global, visando a contratação de 
empresa especializada ore obras e serviços de engenharia, para 
execução de obras de equipamento social (construção de praça), 
na Rua Ma Carolina Taxi, pertencente ao Conjunto Habita-
cional Catiguá "V - Mário Grava, no municipio de Canguá, 
em atendimento ao Processo 5H-343630/0512018 - Convênio/ 
Programa: Fundo Estadual da Habitação • FEH, firmado junto 
à Secretaria da Habitação, compreendendo o fornecimento de 
todo o material de construção empregado, equipamentos, mão 
de obra, canteiro de obras. serviços complementares e demais 
que envolvem a execução do objeto, conforme especificações e 
condições definidas no projeto executivo, memorial descritivo 
planilha orçamentária, cronograma-fisko estabelecidos neste 
Edital e seus Anexos que constituem parte desta Tomada de 
Preços, regida pela lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e 
pelas disposições a contidas no edital. Será obrigatória a visto-
ia, devendo o licitante interessado em participar deste cerume, 

vistoriar, com o acompanhamento de servidor da Administração, 
o local de execução dos serviços A entrega dos envelopes se 
dará até As 09h30, do da 19 de junho de 2018, e a abertura dos 
envelopes será realizada na sequência, no mesmo dia, na sede 
da Prefeitura Municipal. O edital em inteiro teor e seus anexos 
estará A inteira disposição dos interessados de 2° à 6° feiras, das 
09h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, na sede da Prefeitura 
Municipal, situada na Avenida José Zancaner. n° 312, Centro, 
na cidade de Catiguá, Estado de São Paulo. Quaisquer outras 
informações poderão ser obtrdas pelo telefone (17) 3564-9500. 
Prefeitura Municipal de Catiguá - SR 30 de mio de 2018 VERA 
LÚCIA DE AZEVEDO VALLEJO - Prefeita Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 

000119 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 

Aviso de lidtação 
Pregão Presencial 34/2018, objetivando a contratação de 

empresa para prestação de serviços de locação e recarga de 
oxigénio medicinal para ambulanrias e domiciliares Data de 
Realização: 14106/2018 às 081130min. Informações pelo fone: 
(15) 3384-9111 e sito: envercerquilho.sp.gov.br.AIdomir Jose 
Sanson - Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 35/2018 - objetivando o registro 

de preços para aquisição parcelada de material odontológica 
Data da Sessão: 15/06/2018 às 08h3Ontin. Informações: mrw 
terquilho.sp.gov.br  e Telefone: (15)3384,9111. Aldomir José 
Sanson • Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA 

AVISO DE UCITAÇÃO FRACASSADA - TOMADA DE PREÇOS 
re 03/2018 

TM DE CLEMENTINA COMUNICA que a IP 03/2018, cujo 
objeto é a Contratação de empresa por empreitada global para 
realização de obras e serviços de engenharia para reforma de 
Faça pública, CH José GU720. conforme Convênio ° 161/2018 
entre a Casa Ciel/Subsecretaria de Relacionamento com Muni-
cipio do Estado de SP e o Municipio de Clementina, restou FRA-
CASSADA Data: 23/052018. CÉLIA C. F. GALHARDO - Prefeita 
Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO 
Contratada: TORRE FORTE ARAÇATUI3A CONSTRUTORA 

LTDA. Objeto: Execução de obras/serviços de engenharia p/ 
reforma e adequação de Praça e quadra poliesportiva. CH 
Nicolau Vasques conforme Convênio SH - 272268/2018 anue o 
Fundo Estadual da Habitação do Estado de SP e o Municipio de 
Clementina. Valor. RS 251.274.80.Ass: 30/05/2018. Fund. Legal: 
CO n° 04/2018. EM de Clemernina/SP, 30/052018. CÉLIA C. F. 
GALHARDO - PREFEITA MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL  

PREGÃO PRESENCIAL 

Presencial 36/18, Processo 2349/18 - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de concreto asfaltko com retardador de cura 
para uso a frio e emulsão ligaste- Encerramento dia 16/06/1 

Toma público aos interessados que está aberto o Pregão 
 

ás 09:30 e abertura Os 1600 horas - O edital completo pulcra 
ser adquirido no sito weivecondialspoov.br e ou pelo e-mail. 
licitacao@conchalsogov.br  - Maiores informações poderão 
ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SR 
nos dias úteis das 0800 às 16:00 horas ou através do telefone 
(19/3866.8600. 

Conchal, 30 de maio de 2013. 
Raphael Moreno Panar - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Torna público aos interessados que está aberto o Pregão 

Presencial 37/18, Processo 2332118 - Objeto: Registro de preços 
para contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de transporte em ambulância tipo D, Ull móvel. adulto, 
infantil e neonatal de pacientes do SUS em alto risco durante 
as transferencias hospitalares fora do municipio, garantindo ao 
paciente as condições necessárias para o atendimento adequa-
do até o hospital de referenda 24h- Encerramento dia 18/06/18 
às 09:30 e abertura às 10:00 horas - 0 edital completo poderá 
ser adquirido no sita www.condval.sp.gov.br  e ou pelo e-mail, 
licitacao@conchalsp.gov.br  - Maiores informações poderão 
ser obtidas na Rua Francisco E Alves 364, Centro. Conchal SP, 
nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone 
(1913866.8600. 

Conchal, 30 de maio de 2018. 
Raphael Moreno Panini - Pregoeiro 

• iS1,10PG'_iS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOUS 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de CosrrApolis; CON- 

TRATADA Crisdurna Companhia Comercial lida - 	Alte- 
ração do Contrato LT n° 152/17 - valor readequado para RS 
1.397.466,65. sendo: Contrapartida RS 244556.66 e Convé-
nio RS 1.152.909,99; Vigência até 28/092018: ASSINATURA: 
17/05/2017, OBJETO: Contratação de Empresa para Construção 
do Coletor Tronco (Cl), Estação Elevatória de Esgoto Bnno 
(EEB) e Linha de Recalque (LR), tom Fornecimento de Materiais, 
Equipamentos e Mão de Obra - Recurso Deliberado pelo Comitê 
PCJ n° 268/17 de 31/03/17, através do FEHIDRO e Contrato de 
Repasse de Recursos 063 n°292.639-6512009 PCI; MODALIDA-
DE: Concorrência Pública ri.  001117. 

Cosmopolis, 30 de Maio de 2018 Eng° José Pivatto - Pre-
feito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial 5.° 021/2018 
OBJETO: Prestação de serviço e fornecimento de recarga de 

oxigénio medicinal da Secretaria Municeal de Sede, espedfi-
caçoes condas no anexo I - Termo de Referencia do Edital. CP 
edital encontra-se a disposição no Portal www.cravinhos.sp.gov. 
M. Entrega e abertura das propostas: Dia: 15/06/2018 as 09:00 
horas. Cravinhos. 30 de maio de 2018 (a) JOSÉ CARLOS CAR-
RASCOSA DOS SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL DE CRAVINHOS. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial 11.° 0222018 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS 

DE COZINHA, A SEREM LMUZADOS EM TODAS AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, espedficações contidas no anexo I - Termo de 
Referencia do Edital. O edital encontrase à disposição no Portal 
wswcaavinhosstagov.br. Entrega e abertura das propostas: Dia: 
15/0612018 às 15:00 horas. (revinha, 30 de maio de 2018.(a) 
JOSÉ CARLOS CARRASCOSA DOS SANTOS - PREFEITO MUNICI-
PAL DE CRAVINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial n.° 0232018 
OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de lanches e 

salgados, para eventos comemorativos na Secretaria Municipal 
de Assistência Socai, especificações contidas no anexo I Termo 
de Referenda do Mal. O edital encontra-se à disposição no 
Portal vessir.cravinhossp gov.br. Endereço: Rua indentes, tf 
253. Entrega e abertura das propostas: Dia 19/D012018 as 0,00 
horasCravinhos. 30 de maio de 2018.(a) José Carlos Carrascosa 
dos SantosPrefeito Municipal. 

Pregão Presencial n.° 024,2018 
OBJETO: Aquisição e instalação de aparelhos de ar condi-

manado tipo split para as Unidades de Saúde do Munidpio de 
Cravinhos conforme especificações contidas no anexo I - Termo 
de Referência do Edital. O edital encontra-se à disposição no 

PREFEITURA MUNICIPAL 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 	 DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

' 	EXTRATO DE CONTRATO 
- 	OBJETO: Contra:ação de Empresa para construção de ponte 

em estruma mista em arco (concreto armado e estrutura roerá- • 
lica), sobre o 60 Cubata°. Interligação da SP Coronel Narciso , 
Ferreira Lopes A Estrada Governador Mario Covas Júnior Muni-
ceio de Cássia dos Coqueiros. Contratada. ECOPONTES snrc• 
MAS ESTRUTURAS SUSTENTÁVEIS LTDA. Perioda 04 (quatro) 
meses. Modalidade: Tonada de Preços n' 0012018. Contrato: 
012/2018. Data: 30/05/2018. Valor RS 395.139,67 !trezentos 
e noventa e coco mil, cento e Insta e nove reais e sessenta é -
sete centavos). 

DILMA CUNHA DA SILVA-Prefeita Municipal de Cássia dos 
Coqueiros/SP 

AVISO DE PRAZO RECURSAL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 142018- PROCESSO N° 24/2018 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE POLPA DE FRUTA E 

MANDIOCA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AUMENTAÇÃO 
ESCOLAR. Considerando que a empresa CITRV SOL NO PRETO • 
PRODUTOS AUMENTICIOS EIRELI - EPP foi desdassificada do 

' certame em epígrafe, abre-se prazo recursal de 3(Ires) dias. 
ERRATA 
Leilão n° 01/2018 - Processo Administrativo n°437/2018 
OBJETO: ALIENAÇÃO DE BENS INSERVIVEIS DA ADMINS- 

I TRAÇÃO PUBUCA 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS. Prefeito Municipal de 

Ladra'. Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. 
declara que constou equivocadamente no Termo de Homologa-
ção e Adjudicação do processo administrativo em epigrafe, o 
'CPF n° 293.586.488-96'. de titularidade do Sr. Luciano Edvaldo 

• 
 

Rabesco, onde na verdade o correto é 'CPF n° 293.586.464-96' 
Nada mais- 

Ceda'. 29 de maio de 2018: 98° ano de Emancipação 
Politico-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS - Prefeito Municipal 
HOMOLOGAÇÃO 
De conformidade com o Processo Administrativo  

1156/2018, Processo Licitatorio n° 29/2018, na Modalidade Ne- • 
gão Presencial n° 18/2018, para registro de preços de produtos 
hortifrutigrarveiros para atender demanda do Programa de Ali-
mentação atolar, Projeto Espaço Vida e Residência Terapéutka, 
HOMOLOGO os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21. 22. 23. 24. 25.26, 27, 28, 29. 30 e 31 em 
favor da empresa ALCIDES MIQUELETT, inscrita no CNP/ sob o 1 
n° 47530.274/0001-56, estabelecida à Rua José Bonifácio, 	' 
176, Centro, CedrallSP, CEP 15895430 e o item 20 em favor 
da empresa 7W HORTIFRUTI LTDA inscrita no CNP/ sob o n° 
26.699.022/001-85, estabelecida à Rua 12 de Outubro, n° 46, 
São Cristovão. Monte Nto/SP, CEP 15910-006 em virtude das 
mesmas terem atendido às exigências do Edital e a Adjudicação 
pela Pregoeira Municipal. 

Oportunamente. CONVOCO as empresas ALCIDES MIQUE-
LETTI. insana no CNPI sob o n° 47.530.274/0001-56, esta-

, belecida à Rua José Bonifácio n' 176, Centro, CedraUSP, CEP 
15895-000 e o item 20 em favor da empresa PN HORTIFRUTI 
LTDA, inscrita no CNPI sob o e' 26.699.022/0001-85, estabele-
cida à Rua 12 de Outubro, n° 46, São Cristovão Monte Alto/SP, 
CEP 15910-000, para no prazo de até 03 (três) dias, contados da 
publicação e/ou intimação desta Homologação, a comparecer 
no Prédio da Prefeitura Municipal para assinatura da Ata de 
Registro de Preços. 

Prefeitura Municipal de Cedral. 30 de maio de 2018; Er ano 
de Emancipação Politico-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS - Prefeito Municipal 
HOMOLOGAÇÃO 
De conformidade com o Processo Administrativo n° 

1177/2018. Processo licitatõrio 	32/2018, na Modalidade 
Pregão Presencial n° 19/2018, para aquisição de trator cortador 
de grama. HOMOLOGO em favor da empresa TI MÁQUINAS 
COMÉRCIO MANUTENÇÃO PAISAGISMO E TRANSPORTES LIDA, 

• insana no CNPI sob o n° 11.677.052/0001-13, estabelecida 
á Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros. ri° 1.330. 
Jardrm Europa, São José do Rio Prelo/SP CEP 15014-070, em 
vinde de mesma ter atendido às exigências do Edital e a Adju-
dkação pela Pregoeira Municipal. 

Oportunamente, CONVOCO a empresa TI MÁQUINAS • 
COMÉRCIO MANUTENÇÃO PAISAGISMO E TRANSPORTES LIDA, 
insaita no CNP/ sob o n° 11.677.052,'001-13. estabelecida 
à Avenida Govemador Adhemar Pereira de Barros, n° 1.330, 
lan:Do Europa, São Jose do Rio Preto/SP CEP 15014-070 para 
no prazo de ate 05 (dote) dias Urais, contaoos da publicação e1  
ou intimação desta Homologação. a comparecer no Prédio da 
Pfeleiturd Municipal para assinatura de Contrato. 

Prefeitura Municipal de Ceifai 30 de maio de 2016 88° ano 
de Emancipação Politico-Administranva. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS - Prefeito Municipal 

impreffloficial 

SELO DE AUTENTIKIDADE 
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Casa Branca. 11.062018 
Marco César de Paiva Aga • Prefeito Municipal 
Extrato de Ala de Registro de Preço- Pregão Presencial 

n'40/2018 
Objeta Registro de Preços para ~tão de materiais de lim-

peza para atendimento aos drsersos setores da Prefeitura Municipal 
Empresa: ANTONIO AMAURILIO DA SILVA-ME 
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Diário Oficial Poder Executivo -  Seção I 	
terça-feira, 12 de junho de 2018 

Extrato deAta deRegistro dePreço-PregdoPresencialri40/2018 CATANDUVA 	
Pregão Resenhai n° 28/2018. Objeta: contratação de .0l • 

G aja  Registro de Preços para aquisição de materiais de Fm- 	
financera ~nada a amimo a Ululo parlo e oneroso. a 	• O O i 31  

pela para atendi:Nd° aosNdersos sekres da Prefeitura Munidpai 	
00 de servigos de processamento da folha de pagamento 

Empresa RICARDO GONÇALVES ITÃ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA  

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 	 fuocionarica aposentados e peraiorislas e ainda. açudes contra- 
TOMADA DE PREÇOS N°20/2018 - CONTRATAÇÃO DE PU- lados futurarrionte, ficando a MN:rio destes a cpUn peia "conta 

corrente ou 'conta .1810". com exclushidade, por um período de 
60 (sessenta) rreses Abertura: 2206/2010 Gele lamento: 900 ta 

Os editais estarão disponíveis na pagina da Prefeitura  de 

Casario lange no portal da transparecia n VansParencia- lnrofi 
maçães pelo telefone 15-32468600. 

CHARQUEADA  

196 - São Paulo, 128 (106) 

DECISÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL 
Ricardo de Lana Ribeiro Secretario Municipal de Educação. 

nos temas do Decreto Municipal 649. de 06 de março 2017, 
em vista ao que canta no Processo Interno n° 33244/2017 - 

Prega° Presencial n' 174/2012 bem como da recomendação da 

Divisão Consultiva da Secretaria Munidpal de Administraçae 
decido REVOGAR o referido certame. com  fundamento ro artigo 

49. da Lei Federal n° 0666/93 e suas altera:deo 
Publique-se a presente Decisão na Imprensa Oficial. dentro 

do prazo legal. 
Caraguatatuba. 11 de junho de 2018. 
Ricardo de Lima Ribeiro-Secretario Municipal de Educação 

CARAPICUIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA 

Hornologação/Adjudicaçao da Concorrência Pública n° 

06/16 
Proc. Adm n° 874/2018 
Fica homologado e adjudicado o objeto da licitaras,  supra: 

a empresa Ross Locação e Construção Eireli, o lote 1. e a %gani 
Construções Ltda., os lotes 2,31.5 e 6. 

Homologação/Adjudicação da Tornada de Preços n° 07118 

Proc.Adm.n°  1516/2018 
Fica homologado e adjudicado o objeto da Tornada de 

Preços n° 07/18. a empresa Construtora Jóia Brasil ltda.EPP 
HomologallolAdjudicação da Tomada de Preços n° 06/18 
Proc. Adm.n° 2022/2018 
Fica homologado e adjudicado o objeto da Tomada de 

Preços n° 06/18, a empresa Construalpha Construções 
Aviso de Repudicaçào 
Pregão Presencial n° 53/18 
Proc. Adro. n° 11038/2018 
Objeto: Contratara° de empresa especializada em coso de 

capacitação para agentes de transito. 
Recebimento dos envelopes: 26/06/18 15h00r1 
Data de abertaa dos envelopes:26/06/18 15h00m 
Edital disponivel no cite doww.carapicuiba.sp.gov.br. ou na 

Av.Pres Vargas 280. mediante apresentação de uma mídia de 
CD-R gavavel. Informações' 11-4164.5500. ramal 5308. 

Carapicuiba, 11 de junho de 2018 
Marco Aurelio dos Santos Neves - Prefeito 

CARDOSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

COMUNICADO DE REVOGAÇÃO-A Prefeitura Municipal 
de Casa Branca comunica a quem possa interessar que com 
referenda ao Pregào Presencial n° 442018, Processo Ir 65/20113 
-METO Contratarão de empresa para o fornecimento de 
computadores para utilizaçao na Universidade Virtual do Estado 
de São Paula no Municiai° de Casa Branca. infamamos que 
o referido Pregão Presencial foi REVOGADO. tendo em vista a 
necessidade de alterações no edital-Cava Branca, 1106.2018 
MARCO USAR DE PAIVA AGA - PREFEITO MUNICIPAL 

Extrato de Ala de Registro de Preço - Pregão Presencial 
n'40/2018 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de 
limpeza para atendimento aos diversos setores da Prefeitura 
Municipal 

apresa: CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL 
LIDA EPP 

Casa Branca. 11 06.2018 
MARCO CÉSAR DE PANA AGA - PREFEITO MUNICIPAL 
Extrato de Ata de Registro de Preço. Pregão Presencial 

n'413/2018 
Objeta. Registro de Preços para aquisição de materiais de 

limpeza para atendimento aos diversos setores da Prefeitura 
Municipal 

Empresa: GIMENES E PAVAN IMA-ME 

Casa Brarra, 11.06.2018 
Marco Casar de Paiva Aga • Prefeito Municipal  

imprativackficial 
fuhrbOto suxrtilC 

SELO DE AUTEIMKIDADE 

Casa Branca. 1106.2018 
Marco César de Pada Aga • Prefeito Municipal 
Extrato de Ata de Registro de Preço . Pregão Presencial 

n'40/2018 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de 

limpeza para atendimento aos diversos setores da Prefeitura 

Municipal 
Empresa COMERCIAL MUITIJMP DE PRODUTOS QUIMICOS 

Incluo 
Pato 
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Casa Branca. 11.06.2018 
Marco César de Paiva Aga - Prefeito Municipal 
Extrato de Ata de Registro de Preço - Pregão Presencial 

n'4012018 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de 

limpeza para atendimento aos dhersos setores da Prefeitura 
Municipal 

Empresa. RODRIGO TONELOTTO  
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Mit 
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CERQUILHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO 

EXTRATO DE CONTRATO 
Dispensa de Licitação 04/2015-realização de triagem neo 

natal 
Terno Aditivo ao Contrato 03-71/2015 de 03/06/2018 
Contratante: Prefeitura Municipal de C.erquilho 
Contratada:APAE• Assoe de Pais e Amigos dos Excep de SP. 
Valor untado: RS 40.08 
Vigência:02/06/2019 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONVITE 15/2017- prestação de serviços de telefona 
Termo Aditivo ao Contrato 02-41/2017 de 0406/2018 
Contratada:Watel Telecon Lida Me 
Contratante: Prefeitura Municipal de Carquilha 
Valor RS 40.968,00 
Vigeria: 02/06/2019 
EXTRATO DE CONTRATO 
Pregão Presencial 17/2017-admiNstrarao do departamento 

de medicina do trabalho 
Tem Aditivo ao Contrato 01-38/2017 de 02/06/2018 
Contratante: Prefeit. Municipal de Carquilha 
Contratada: Oinica Medica de Saúde Oaddacional Soares  

e Tavares Ltda Me 
Valor totaIRS 132.000,00 
14gênda01/06/2019 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 40/2018- objetivando a contratação 

de empresa para prestação de serviços velerinarios Data da 
Sessão: 25106/2018 as 0813313min. Informados: wom.cerquillsa. 
sp.gov.lx e Telefone: (15)3384.9111. Ndomir Jose Sanson-
-Prefeito Municipal 

CESARIO LANCE  

dada  de  Pregão  Presencial Pregoo Presencial Proas Presencial 1 

materiais elétricos para a AdmInistraçáo em geral pelo penado 
de 12 meses Magra: 25/06/2018. Credenciarnenta 900 hs. 

Pregào Presenciai re 26/2018. Objeto: (Registro de Preços/ ' 
Fomecimento parcelado de pneus novos, câmaras de ar para uso 
dos velados pertencentes a frota municipal, pelo pando de 72 
meses Abertura:26/06/2018. Credenciamenro 9:001is 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA 

HOMOLOGAÇÃO 
Tomada de Preços 02/2018. 
Processo Administrativo,  464/2018. 
Objeto: execução de obras para preparara° do terreno para 

Construçlo de Guerra de Futebol Sixiety, com fornecimento cie mão 
de obra. materiais e eatipementos Homologo a adjudr.ação defen-
da pelo pregoeiro na licitarão em referencia, dando como vencedcra, 
a ernpresa JUSTA CONSTRUTORA DREU - ME. Charqueada. 11 de 
judo de 2018. Ramo Antcnia Vendi - Prefeito Municipal. 

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

Antonio Dag:irai. 01. Centra toma püblico que encontra-se 
aberta, licitação na modalidade pregão. na faina presencial N° 
23/2018. que visa a contratação de empresa para prestação de 
serviços de exames laboratoriais 0 edital completo esta dispo-
nivel no cole wwwcharqueada.sp.gov.br  

I 	O cronograma das atividades e: micio: dia 26/06/2018 a 
partir das 09-.00h. 

Local: Paço Municipal à Praça AntOnio D'alprat. 01 - Centro 

- charqueada-SP 
InfomaçOes podem ser obtidas através do e-mait Idta-

rao®ccharqueada.sp.gov.br  ou pelo telefone (19) 3186-9007. 
1 Charqueada. 11 de junho de 2018. Romeu Antonio Verdi - Pre-

feito Municipal. 

GRAVAMES   

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO (Presencial) N° 04112018 
OBJETO,. Aquisicão de mobiliários para a Creche Municipal 

do Distrito do lapa do Municiai° de Chavantes de acordo com 
1 o Termo de Referencia que constitui o Anexo Ido Edital. DATA 

PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMEN-
[ TO. DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABIUTAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA 
DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO-  25 de junho 

, de 2.018. as 14:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
1 PUBLICA DO PREGAS: Prefeitura Municipal de Chavantes, Seae-

taria de Adminstração, sala do Setor de Licitação, situada a Rua 
Dr. fUtino Arant 	 ro 	 Crtavantiss-SP às 

14:00 hor 	TAL NA INTEGRA: à disposição 	• teressados 

' nialijtorde afiação no endereço acima indicado. no 	'r das 
'1 08100 às MOO horas e das 13:00 as 16:00 horas, ou atra 	o 

site oficial vninv.chavantessp.gov.br  INFORMAÇÕES E ESC 
REGIMENTOS: Fone (14) 33429203. P M Chavantes (81).11 de 
junho de 2.018. Neide Natalino da Silva - Pregoeira Municipal.  

CONCHAL  

ficarão da data de encerramento do Pregão Presencial 36/18, 
Processo 2349118 - Objeta Registro de preços para aquisição 
de concreto asfaltico com retardador de ara para uso a frio 
e emulsão Inania - ONDE-SE•LE: Encerramento dia 16/06/18 -
LEIA-SE: Encerramento dia 14/06/18. 

Conchal,11 de junho de 2018. 
Alex Cordeiro - Pregoeiro 

COSMOPOL IS 

ITURA MUNICIPAL DE COSMO 

OBJETO: Locação de Equipamento para Sistema de Radiografia 
Computadorizada' MODALIDADE: Pregão Presencial n° 034/18. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Counópolis comunica que o 

Pregão Presencial n° 039/2018 foi homologado e adjudicado à 
empresa: Cirurgica União Ltda nos itens 1.2,5.9.12,13,14 e 15' 
para a Aquisição de materiais odontolOgiCOs para Secretaria de 
Saúde Congelaria 

Cosmepolis, 11 de 504/0 de 2018 - Eng° tose PNatto -
Prefeito Municipal. 

COTIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

ERRATA ONDE SE LE CNPJ. 13.037.587/0001-55 AUTO 
POSTO SPW RI 61.106,07 LEIA -SE RS 513.653,81 

NA PUBUCAÇAO DE 09/06/2018 
CNPJ: 01.130.811/0001-70 AUTO POSTO DEMAIS LIDA RS 

2.75226 
JUSTIFICATIVO Os pagamentos autorizados.não obedecen 

a ordem cronolOgica ditado pelo artigo 5° da lei 8.666/93 pa se 
tratar de serviços, materiais e meios indispensaveis a obrigações 
da administração. 

ITDA - EPP, inscrita no CPN.1 sob o n°01.036.34643001-02. Data 
da assinatura: 29/05/2010 Prorrogaçao 12 meses. José Roberto 
trino - Prefeito Municipal. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 026/2018 
Processo n° 424/2018 - Pregão Presencial n° 09/2018. Objeto, REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 

FORMULAS ESPECIAIS 	AS CRIANÇAS E IDOSOS DO muNk 
CIMO DE CRUZADA - SP Contratante Prefeitora Lluntanal 

Cotatratada: SIMONE DE CAMARGO RIA310 - 
rwta z 311t sob o n° 08.031.271/0001-16. Vencedora  00 
Reets ate E Doa da Assinatura: 07/062018. Jose Roberto Golo 
- %Amo eimepaL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO 

AVISO'ADJUDICAÇA0 E HOMOLOGAÇÃO 
O Municiai° de Cardoso informa. através do presente aviso, 

que o Pregão Presencial n° 22 - Processo Licitataio n° 37/18. 
que objetiva a Contratação de Empresa para Fanecimento de 
Profissional Habilitado para Prestação de Serviços Correspon-
dentes a Atividade Artesa. Cultural e Fisica. Visando Atendimen-
to das Crianças. Adolescente e Idosos, em fava das empresas 
MIZAEL SANTANA MALACHIAS 17641159885. relativamente 
aos lotes 01 e 02, no vaiar global de 57 835.44 e SOLANGE 
LAURENTINA DE LIMA SILVA 09399692892. relativamente ao 
lote 03. no valor global de 17.126,40 O procedimento foi devi-
Umente HOMOLOGADO pelo Sr. Jair César Nattes Prefeito do 
Municiai° de Cardoso. Cardoso. 11106/2018. Maria [raia Galan 
Dutra Pozzetti - Escrituraria 

'C, A 'o. 14 BRANCA 

Ruo 
0480 

Casa Branca, 11,062018 
Marco César de Paiva Aga - Prefeito Municipal 
Extrato de Temo de Adiamento ao Contrato n° 36/2016-Con-

tratada ELLEN TRANSPORTE E TURISMESEPP . Objeto: CONTRA-
TO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO. 
Alteração da CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA 
CONTRATUAL 1,1 . Fica prorrogada o prazo de vigência do Con-
trato n°36/2016, por mais 90 dias que passara a vigorar de 15 de 
raio de 2018 a 15 de agosto de 2018 Casa Branca, 1405,2018. 
Marco César de Paiva Aga • Prefeito Municipal 

Extrato de Termo de Aditamento ao Contrato n° 
32/2015-Contratada: Telekoica Brasil SA.Objeta. Contrafaça° 
de pessoa jurtdka para prestação de serviço de telefonia origina-
da de Telefone Mover Pessoal - SMR legalmente autorizada pela 
Agência Nacional de Telecomunkação - ANATEL Alteração da 
Cláusula Guinta - Dos Prazos de Entrega e Vigencia do Contrata 
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato de re 32/2015. 
por mais 12 (doze) meses, que passara a vigorar de 19 de junho 
de 2018 a 18 de junho de 2019.-Casa Branca, 11.06.2018. 
Marco César de Paiva Aga - Prefeito Municipal 

Extrato de Termo de Aditamento ao Contrato n° 
39/2017-Contratada: D'Accord Assessoria e Treinamento Ltda.-
-Objeto. Contratação de empresa para prestação de uaviços 
especializados para análise, revisão, formulação e coraolidaçáo 
de toda legislação de pessoal da Administrarão do município de 
Casa Branca/SP.Alteração da Clausula Quinta - Do Prazo Fica 
prorrogado o prazo de vigência do Comrato n' 39/2017. por 
mais 30 (trinta) dias, que passará a vigorar de 29 de junho de 
2018 a 28 de julho de 2018.-Casa Branca. 11.06.2018. Marco 
César de Paiva Aga Prefeito Municipal 

CASTILHO 

lição  de livros didáticos e livros de literatura paradidaticos 
Comunicado do Pregoeira Comunica que ira retomar  a  julga-
mento do lote 03 em sesão pública a ser realizada na data 
de 15 de junho de 2018, as 09 horas na Sala de Licitações da 
Prefeitura do Municipio de Castiho. Praça da Matriz. 247. Castã 
ho - SR 11 de junho de 2018. Helio Pratas Branda°. Prvgovii 

SOA IURIDICA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE 
DE AGUAS PLUVIAIS EM TUBOS DE CONCRETO, NA RUA IBIRA• 
CI, MUNICIPIO DE CATANDUVA - SR COM FORNECIMENTO DE 
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZA-
DA. CONFORME ESPECIFICAQÕES CONSTANTES NO EDITAL 
ENCERRAMENTO, ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
DIA 29/06/2018 AS 0900 HORAS Informações: Prefeitura do 

MUniCipi0 de Catanduva - Seção de licilaçao - r Andar, sito a 

Praça Conde Francisco Mataram. 01 - Centro - Utak:luva-SP 
e-mail: lidtacao.editalacatanclua.sp.gcd.br  ares/e o edital no 

site htta/Nnvwcatanctuva.sp gov.& link Licitaaks. Catana., 
12/0642018. Comissão Julgadora de Licitarão 

SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO 
DE CATANDUVA 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
CONCORRENCIA PÚBLICA N° 05/2018 - OBJETO, CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM PESSOAL 
CAPACITADO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS 
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE 
AGUA E REDES DE ESGOTO, MANUTENÇÃO PREDIAL. PINTURA 
DE RESERVATORIOS DE AGUA. PIANDO DE GRAMA, POÇOS 
DE VISITA. MANUTENÇÃO DE MUROS E CERCAS CONFORME ' 
PREVISÃO NOS PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E I 
MEMORIAIS QUE SERÃO APRESENTADOS NAS ORDENS DE SER- 
VIÇO, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE CATANDUVA, 
conforme especificações do edital. Tipo de licitação: MAIOR 
DESCONTO NO PREÇO GLOBAL. Entrega e abertura das propos-
tas e documentos. dia 13/0712018 AS 09:00 horas 

Informações-  Superintendencla de Agua e Esgoto de Catan-
duva - Seção de Licitara° - sito à Rua São Paulo, 1.108. Higiene-
polis. CEP 15.804 -1730 - Catai:kora-SP - sita htto/AwAuSaec. 
SOgov.twisite/ - 	licitacaorosaec.sp gorbr. Catanduva, 12 de 
junho de 2018 - Eng' Marcos Augusto Jardim - Superintendente. 

AVISO DE ABERTURA DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 08120113 - OBJETO: CONTRATA-

ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM PESSOAL CAPACI-
TADO. EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO ADEQUADO PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA PARTE EXTERNA EM 
RESERVATORIOS METALICOS E/OU DE CONCRETO EM DIVER-
SOS LOCAIS DA CIDADE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E 
PLANILHA ORÇAMENTARIA. conforme especificações do edital.  
Tipo de lidtação MAIOR DESCONTO NO PREÇO GLOBAL. 
Entrega e abertura das propostas e documentas: dia 28/06/2018 
AS 0900 horas. 

Informações: Superintendência de Agua e Esgoto de Catan-
duva - Seção de Licitação-sito a Rua São Paulo. 1.108. Higieno-
polis CEP 15.804 - COO - Catanduva-SP • sita: httplimwisaec. 
sp.govbilsitel - E-Mail: licitacaonsaec.sp.gov.br. 0010040 e. 
12 de junho de 2018 - Eng' Marcos Augusto Jardim - Supe-
rintendente. 

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA  

PROCESSO N°005998 TOMADA DE PREÇO 18° 001/2018 ,. 
O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA, 

Estado de Sào Paula Vereador Ari Brandt, no usirde suas 
otrigaçóes legais e nos termos da legislação pertinente. torna 
publko. para o conhecimento de quem possa interessar que 

CESARIO LANCE  

Avisa de Licitação. A Prefeitura Municipal de Casario tange 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 	toma público que enContram-se abertas Licitações na Modali• 

Processo licitatdrio 30/18 - Prega° 14/18. Objeto: Aqui- ri° 23/2018. (Registro de Preços) Fornecimento Parcel.do 

de larranentos de adãtos em *conta satato" ou "culta coei e" 
dos servidores públicos ~dopais, atNos, reinos indiándo os 

promovera no da 26/06/2018, as 09.30 horas. na sua sede, 
sito na Praça Conde Francisco Matarauo, Yn. Catanduva. SP, a 
abertura de licitação na modalidade Tomada dê Preço, do tipo PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 
menor preço 0°6,31. de acordo com as disposiçães contidas na 

RETIFICAÇÃO 
19001030  vigente e suas alterações posteriores 

DATA DE ABERTURA 08/06/2018 A Prefeitura do Municipio de Conchal torna pública a reti- 

DATA ENCERRAMENTO 26/0612018 
HORÁRIO:09,60 HORAS • 
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA: na Praça Condes  Francisco 

Matararzo, sin. Centra Catanduva, SP. Tel, 17-3524-9600 
OBJETO: Coetralação de empresa de radiodifuSko para 

prestação de serviço de transmissão das sessões a 
extraordinárias solares e especiais. assim como a 41' 
de mensagens, comunicados. avisos e demais atos de ante 
público da Camara Municipal de Catanduva O edital poder 
ser retirado na Secretaria de Administração da Edilidade, sito 

Praça Conde Francisco Matarazoo, s/n, no horário das 9,00 p 
as 1100 e das 13.03 as 17.00 heras ou pela intemet(www. 
catanduva.spleglx), 	 EXTRA 

Catanduva. em 08 de junho de 2018 	 CONTRATANTE: Pre adura Municipal de Cosmopolis, CON- 
Vereador Ari Brusdd Presidente 	 TRATADA: Kon Tato Comercial Lida - Contrato LT is° 100/18, 
(*) Republicado por conter erros na publicação anterior. 	no valor total de RS 159.000.00: ASSINATURA: 05/06/2018: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALIA  

TERMO DE ADITIVO N°001  
Processo, n° 1.074/2017 - Pregão  Presencial ir. 025/2017. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
' EDUCACIONAL. CAPACITAÇÃO TÉCNICA E TREINAMENTO DE 

PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. ESPORTE. CUL-
TURA E LAZER. DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DE CRUZALIA-S14 nas termos da Lei n° 8.666/93. Contratante: 
Prefeitura Municipal de aluga Empresa contratada: NE0- 
MIDIA CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE  

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 12/06/2018 88:33:56. 
N° de Série do Certificado: 2121938ADB6794C1D413881C30BF37B9C1D3D2F1A 
[ Ticket: 27646578 ] wviwimprensaoficial.com.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

DEPARTAMENTO DE LICITACÃO E CONTRATOS 
R.FRANCISCO FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP 300169 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão: 	36/2018 

Processo: 	2018/4/2349 

Objeto: 	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O USO DE TAMPONAMENTO DE BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICÍPIO. 

PREÂMBULO 

No dia 14 de junho de 2018, às 10h0Omin, reuniram-se na sala de Licitações, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL sito na R.FRANCISCO 
FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP, os integrantes da Comissão de Licitação, senhores ALEX CORDEIRO (Pregoeiro), RAPHAEL 
MORENO PANINI (Equipe de apoio) e THIAGO DOS SANTOS MARIA (Equipe de apoio), designados conforme Portaria n° 4045, de 2 de janeiro de 
2018 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 CREDENCIADAS 

GABRIEL POLLI BUENO ARRUDA 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

EMPRESAS 

PRIME ASFALTOS LTDA EPP. 

REGISTRO DO PREGÃO 

Ato contínuo, foi aberto o Envelope contendo a proposta 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 a proposta, o Licitante a participar 
da Fase de Lances em razão do preço proposto, 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 o autor da proposta selecionada a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta 
de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 

Lote/Item: 001.001 
\--/ Fase: Propostas 

PRIME ASFALTOS LTDA EPP. 	 R$ 340,0000 	 0.00% Selecionada 
Fase: 1' Rodada de Lances 

PRIME ASFALTOS LTDA EPP. 	 R$ 339,0000 	 0.00% Vencedor 

Lote/Item: 002.001 
Fase: Propostas 

PRIME ASFALTOS LTDA EPP. 	 R$ 340,0000 	 0.00°/ Selecionada 
Fase: 1 Rodada de Lances 

PRIME ASFALTOS LTDA EPP. 	 R$ 339,0000 	 0.00° Vencedor 

CLASSIFICAÇÃO 

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

sas e empresa de 

Empresa 

Lote/Item: 001.001 
PRIME ASFALTOS LTDA EPP. 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Lote/Item: 001.002 

Emitido em 14/06/2018 às 10:10:40 

Valor 	Classificação 

R$ 340,0000 	1° Lugar 

R$ 0,0000 	1° Lugar 

Pági a 1 de 3 



OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

Não houve registro de ocorrências. 

GOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 

X CORDEIRO 

Pr oeiro 

ASSINAM: 

Emitido em 14/06/2018 às 10:10:42 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 

GABRIEL POLLI BUENO ARRUDA 

PRIME ASFALTOS LTDA EPP. 

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

Lote/Item: 002.001 
PRIME ASFALTOS LTDA EPP. 	 R$ 340,0000 	I° Lugar 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

0001 70 

Lote/Item: 002.002 
R$ 0,0000 	2° Lugar 

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

NEGOCIAÇÃO 

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

Não houve registros de negociação. 

HABILITAÇÃO 

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

Os documentos de habilitação examinados e a proposta do credenciado foi rubricada pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à 
disposição dos Licitantes para exame e rubrica. 

Licitantes 
	

Situação 
	

Motivo 

'RIME ASFALTOS LTDA EPP. 	 Habilitado 

RESULTADO 

A vista da habilitação, foi declarado: 
Lote/Item 	 Licitantes 	 Valor 	 Situação 

001.001 	PRIME ASFALTOS LTDA EPP. 	 R$ 339,0000 	Vencedor 

001.002 	 Deserto 

002.001 	PRIME ASFALTOS LTDA EPP. 	 R$ 339,0000 	Vencedor 

002.002 	 Deserto 

ADJUDICAÇÃO 

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

ENCERRAMENTO 

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



PREGOEIR I A E 	APOIO 

RAPHAEL MO O PANINI 

Equipe de apo 

THIAGO 

Equipe de apoio 

Emitido em 14/06/2018 às 10:10:42 Página 3 de 3 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

000175 

PREGÃO PRESENCIAL N° 36/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2.349/18 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 76/18 

Aos 14 dias do mês de junho de 2018, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. ALEX CORDEIRO, de acordo com o Decreto n° 4.045 de 02 de 

janeiro de 2018, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro a empresa 

PRIME ASFÁLTOS LTDA., situada na Rua Maria Pires Correia Lima, n° 199, Bairro Recreio 

Estoril, na cidade de Atibaia/SP, CEP. 12.944-100, e-mail: adm(a primeasfaltos.com.br, 

Fone: (11) 4411-5451, inscrita no CNPJ n° 22.485.269/0001-48 e Inscrição Estadual n° 

190.147.080.112, representada pelo Sócio Sr. Gabriel Polli Bueno Arruda, portador do 

CPF n° 039.950.311-02 e RG n° 48.726.389-3, 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 registro de concreto asfaltico com retardador de 

cura para uso a frio e emulsão ligante, nas quantidades, termos e condições descritas 

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, perfazendo o valor global da ata em R$ 101.700,00 

(cento e um mil e setecentos reais). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme 
ANEXO VI - 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 Muni ipio de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/pre ação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Re istro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar con eniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às Ompresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses /l 'ga nte 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contradito 	a ampla 
defesa. 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

O O O 1 7 6 

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, quantitativ , 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 i objeto, 

à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) tra, o 
prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar a Ata Z4.: stro 
Preços. 

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

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (1.9) 3866-8614 - e-mais: licitacao@conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
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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 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

9.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante toda vigência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

10.1. 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, atravé d 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de or 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regulariz 
necessárias; 

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

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. 

10.2. 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 PRIMEIRA 
- DAS PENALIDADES 

11.1. 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. 

11.2. 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. 
11.3. 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. 

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

11.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatári 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo municíp $ o 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quand 
caso, cobrado judicialmente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. 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 TERCEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO 

13.1. 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 QUARTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

14.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. 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 qual u outro por mais privilegiado que seja. 

PRIME ASFÁLTOS LTDA. 
Sr. Gabriel Polli Bueno Arruda 

Sócio 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL N° 36/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2.349/18 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1 	Compreende o objeto deste certame a aquisição de concreto asfáltico com retardador 

de cura para uso a frio e emulsão ligante. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. Visando o tamponamento e regularização das ruas do Município, visto que grande 

parte das vias encontram-se esburacadas, prejudicando o trânsito de veículos e 
gerando muitos transtornos para a população. 

2.2. Portanto o fornecimento de materiais será conforme a necessidade da Prefeitura do 
Município de Conchal. 

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

3. DESCRIÇÃO: 

3.1. TABELA DE PREÇOS: 

3.1.2. COTA PRINCIPAL PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. MARCA QUANT. 
PR. UNIT. 

(R$) 
VALOR (R$) 

01 Mercado 

FORNECIMENTO 	DE 	CONCRETO 
ASFALTICO USINADO A QUENTE 
COM ADITIVO RETARDADOR DE 
CURA PARA USO DA MASSA A FRIO 

T 
ASFALTO 
PRONTO 225,00 339,00 76.275,00 

Subtotal item 1.0 76.275,00 

NOTA: A retirada e transporte dos materiais serão de responsabilidade do Município. 

3.1.3. COTA RESERVADA A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. MARCA 	QUANT. 
PR. UNIT. 

(R$) 
VALOR (R$) 

01 Mercado 

FORM,( 1\11:TO 	DE 	CONCRETO 
ASFALTICO USINADO A QUENTE 
COM ADITIVO RETARDADOR DE 
CURA PARA USO DA MASSA A FRIO 

T 
ASFALT 

O 
PRONTO 

75,00 339,00 25.425,00 

Subtotal item 1.0 	 25.425,00 

NOTA: A retirada e transporte dos materiais serão de responsabilidade do Município. 

3.2. Perfazendo o valor total de R$ 101.700,00 (cento e um mil e setecentos reis). 
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3.3. MEMORIAL DESCRITIVO: 

3.3.1.0 presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as 
características técnicas a serem observadas para a aquisição dos materiais, para a 
execução dos serviços de regularização e tamponamento de buracos a serem 
executados pela Prefeitura do Município de Conchal. 

3.3.2.Todos os materiais devem obedecer rigorosamente às boas técnicas usualmente 
adotadas no campo da engenharia, em estrita consonãncia com as normas técnicas 
em vigor. 

3.3.3.A retirada e transporte dos materiais serão de responsabilidade do Município. 
3.4. FORNECIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE COM ADITIVO 

RETARDADOR DE CURA PARA USO DA MASSA A FRIO: 
3.4.1.0 concreto asfáltico usinado a quente é dosado com CAP 50/70 alterado por aditivo 

retardador de cura, estocável para aplicações posteriores, sem perder as condições de 
trabalho, estabilidade, coesão e aderência. Devendo satisfazer às normas pertinentes e 
às especificações. 

3.4.2.A mistura será empregada como camada de regularização e tamponamento de 
buracos, devendo ser adotada a granulometria densa do tipo faixa "D". 

3.5. FORNECIMENTO DE EMULSÃO LIGANTE RR-2C: 
3.5.1.A emulsão ligante RR-2c será empregada nos serviços de tratamento superficial e 

pintura de ligação, sendo retirada do local em parcelas de 1.000,00 kg. 
3.5.2.A especificação do ligante deverá atender a seguintes especificações: 

ESPECIPI1CAÇÕES DE ElliftIa_NÃNEs eivnerrslic.:-As 

C ARACTERÍNTICAS 
NI1ÉTC3/01015 

DE 
ENS.A1Ca 

'T1PC:18 
RUPTURA 

RÁPIDA 
RI lPTLINLA 

SdÉ_DIA 
EtlIPTISWLA 

I_EN`Fils 
RR-1C RR-2C R/S4- 1 C' R1I-2C RI- 1C 

E2SSA.1438 ~RE. A IF_All -.4:k C*: 

inp_ma .i-,8 g 
1.1F 006 

1,,,4E 005 

20-90 
5 

0,1 

- 

,,X5.1,-, .: 

100_400 
5 

0_1 

20-200 

5 

0_1 

100-400 
5 

(k.1 

max.. 70 
5 

o.] 

a) Viscootidade Saylbadt-Frierali: SaiF a Sã ".C: 
b i. S.ed.imentaç Ra. 	5 dias- ...4m 	12 Itã S iln .../ 	p.a, 

difere o ca 
c) Peei:eiaação (retido nue peneira 0.114mm) 

.14. máximo 
il I 	Resistência 	à 	Mana. 	.5.:e 	mínimo 	de 

cobertura: 
agre g~ SOCO 
agregado iras ido 

e) Nlistterra com cimento, .5... toa, ias, 
tia mistura coto fIlier silieno 

13 t a rait da pa r ri e ata 

g,) p11 	oatishani 

h) Destilação: 

solvente destilado. 94 em VtItillfIRC sobre o 
inial da emulsão 
residuais ....ó initurnia, em peso 

j)Diesmaisibilidade.. -*Ai peso: 
mínimo 
máximo 

ME 59 

KO 
60 

\)1: 007 

avIE: 00Z 

ME 002 

Pilla 149 

- 
pi-,--.., .. 	, 

- 

AIRN T N131; 
65g8 

0,3 

ii2 

0,3 

67 , 
NdE 063 

Mil 003 
441= 010 
Mi: 163 

50 

- 	...::-<. 

97 
40 

.5,.0 	- 

- 

, 

- 
a0 

50 - 250 
97 

40 

\ 
50 - .25 ti 

97 
40 

ENSAW" SiORIDE1011RESÍD/LJ(3,. 

a) Penetração a 25°C, 1002. 55s. 1.0eann 
bj Teor de !termine, ',54. mínimo em peso 
c) 	Disc tibilidade 	a 	2°C. 	5:cnstinita. 	em. 

mininati 

Notas : 
1) -Os ensaios relacionados são Snidiianios e especificados pelo r"[ER. A nomenclatura hW, 	a tec 	a na 
alheia, refere-se à codificação do DNER As demais ala acornpa~as da indicação da fonte. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Concha! SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao0conchal.sp.gov.br  



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  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

000182 

4. EXIGÊNCIAS: 
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. 

4.2. Autorização da ANP (Agência Nacional de Petróleo) para distribuição e armazenamento 
de Produtos para asfaltos. 

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

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

4.5. As embalagens das fraldas descartáveis deverão conter rotulagem especificando a 
marca, fabricante, tamanho, quantidade e em hipótese alguma serão aceitas fraldas 
descartáveis de fabricação caseira. 

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

4.7. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 
4.8. O material fornecido deve garantir a qualidade e exigências conforme normas e 

legislação vigente. 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 03 (três) dias úteis a partir do recebimento da requisição. 

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

16:30. 
6.2. A retirada e transporte dos materiais serão de responsabilidade da Prefeitura. 
6.3. Vigência contratual de 12 meses. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. PERÍMETRO URBANO - Conchal - SP CEP: 13835-000 e ou em outro local designado 

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

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

8.2. Deverá constar garantia do objeto conforme legislação vigente. 

9. AMOSTRA: 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

11. FORMA DE PAGAMENTO: 
11.1. De acordo com o cronograma financeiro da Prefeitura do Município de Conchal. 

12. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
12.1. As despesas decorrente correrão por conta da Dotação Orçamentária do Elemento 

relativo ao exercício de 2018, a saber: 
12.1.1.n° 33903099 / 154510011.2.017 / 02.10.01. (480) (483) - (Fonte: Tesouro) 
12.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

13. ATA REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. Sim 

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS: 
14.1. Anexado planilha orçamentária com referência de Orçamentos (Mercados) no valor 

de R$ 159.000,000 (cento e cinquenta e nove mil reais); 

15. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
15.1. Antonio Francisco Bollella - Diretor do Departamento de Planejamento e Obras 

Guilherme Campos Locatelli - Chefe da Divisão de Execução e Supervisão de Obras 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 	Prime Asfáltos Ltda. 
ATA: 	 n° 76/18. 
OBJETO: 	 Registro de preços para aquisição de registro de concreto asfáltico 

com retardador de cura para uso a frio e emulsão ligante. 
ADVOGADO: 	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), 14 de junho de 2018. 

CONTRATANTE 

Nome e ca o: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail ins tucional: prefeito(a conchal.sp.gov.br  
E-mail pe • a : vandomagnusson(a hotmail.com   

CONTRATADA 

Nome e cargo: Sr. Gabriel Polli Bueno Arruda - Sócio. 
E-mail institucional: adm'a primeasfaltos.com.br. 

Assinatura:  aU   
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