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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

LEILÃO PÚBLICO N° 01/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1V0  3.355/19 

DATA DA SESSÃO: 12/07/19 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 12/07/19 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 12/07/19 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 dos DECRETOS N° 
4179 de 04 de junho de 2019 e 4.138 de 02 de janeiro de 2019, estará reunida com a 
Comissão de Lictação, para receber as documentações e proposta para licitação na 
modalidade LEILÃO do tipo "MENOR MAIOR LANCE" (com lances verbais livres), o 
qual será processado e julgado de conformidade com os preceitos no art 22 § 5° da Lei 
Federal n° 8.666/93 atualizada e normas pertinentes, além dos termos deste Edital. 

	

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

	

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

2. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
2.1. O objeto da presente licitação é promover a LEILÃO PUBLICO - MATERIAIS 

RECICLÁVEIS, para suprir/atender a necessidade do município. As especificações 
mínimas detalhadas do objeto deste edital constam no Termo de Referéncia, ANEXO V 
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. Autentica(: o feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de apoio da 

Prefeitura Municipal em até 02 (dois) dias anteriores à realização do certame, 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 hipóte ;e alguma serão aceitos documentos autenticados de maneira diversa ao 
supracita,). 
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4. 	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1. Poderão participar do Leilão, todas pessoas interessadas, tanto pessoa físicas maior de 

18 anos absolutamente capazes para os atos da vida civil e inscritas no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF, e pessoas jurídicas, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas - CNPJ, desde que não estejam cumprindo sanção administrativa nos 
termos do art. 87 da Lei Federal n° 8.666193. 

4.2. É vedada a participação, direta ou indireta, de servidores públicos da Administração 
Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Município de Conchal SP. 

4.3. 	Não poderá participar como licitante do Leilão pessoa física ou jurídica: 

a) considerada inidõnea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

b) que se encontre temporariamente suspensa para participar em licitações; 

c) impedida de contratar com a Administração Pública. 

5. 	DO CREDENCIAMENTO: 
5.1. PARA O CREDENCIAMENTO PESSOA FISICA DEVERÃO APRESENTAR OS 

SEGUINTES DOCUMENTOS: 
a) 	Documento original por tanto foto e copia autentica em cartorio competente. 
5.2. PARA O CREDENCIAMENTO PESSOA JURIDICA 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). 

5.2.2. O representante legal ou procurador do licitante deverá identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto.  

5.2.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas 01 (um) licitante credenciado. 

5.2.4. 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. 

5.2.5. O credenciamento e os documentos pertinentes dentre os indicados acima, deverão ser 
apresentados ao Leiloeiro 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. 
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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. 

	

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. DOS DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS (ENVELOPE N° 1): 

	

7.1. 	Na parte externa do envelope 01 deverá conter: 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ENVELOPE I - "DOCUMENTOS" 

LEILÃO PÚBLICO N° 01/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.355/19 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ/CPF: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: 

DATA: 12/07/19 

7.2. PESSOAS FÍSICAS: 
7.2.1. Cartão de Identificação do Contribuinte (CIC/CPF); 
7.2.2. Documento de Identidade (R G); 
7.2.3. Comprovante de Endereço (o comprovante deverá estar em nome do arrematante ou 

se em nome de terceiro acompanhado de uma declaração do titular atestando 
residência com firma reconhecida comprovando vínculo com a pessoa do 
comprovante, sob pena de não ser aceito). 

7.3. PESSOAS JURÍDICAS: 
7.3.1. Prova de inscrição no CNPJ da empresa - Cartão CNPJ; 
7.3.2. 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; 
7.3.3. 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. 

	

7.3.3.1. 	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. 

	

7.3.3.2. 	As certidões de prova de regularidade fiscal emitidas nos termos do Decreto n°  
8.302, de  34 de setembro de 2014; e da Portaria Conjunta (Receita Federal do  
Brasil -  'B e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN) n° 1.821/2014  
têm eficácia durante o prazo de validade nelas constante. 

	

7.3.3.3. 	A Prova de -egularidade dos tributos federais e do INSS (certidões individuais), 
se emitidas antes do dia 03/11/2014, mas dentro dos períodos de vigência 
nelas indicad )s, serão aceitas. 

7.3.4. 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 
ctomicílio ou sede do licitante; 

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

7.3.6. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 
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meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
7.3.7. 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. 

7.3.8. 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 

7.4. Os documentos explicitados no subitem anterior poderão ser exibidos no original ou 
mediante cópia integral, legível e em boa forma, autenticada em cartório ou, se for o 
caso, pelo Leiloeiro e/ou equipe de apoio partir do documento original. 

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

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

7.6. DECLARAÇÕES RELATIVAS À HABILITAÇÃO (FÍSICA EOU JURIDICA):  
7.6.1. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro 

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

7.6.2. 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 III). 

7.6.3. 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 IV). 

7.7. DEMAIS INFORMAÇÕES:  
7.7.1. 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. 

7.7.2. 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. 

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

8. 	DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 2): 
8.1. 	Na parte externa do envelope 02 deverá conter: 

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

LEILÃO PÚBLICO N° 01/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.355/19 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ/CPF: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: 

DATA: 12/07/19 

8.2. Os interessados na participação do respectivo LEILÃO deverão apresentar no envelope 
N° 02 - Proposta de Preço, obrigatoriamente e sob pena de desclassificação do 
licitante, o seguinte: 
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8.2.1. 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. 

8.2.2. A proposta de preços deverá ser elaborada em língua portuguesa, datilografada e/ou 
digitada em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas, constando o LANCE 
PROPOSTO por KG, expressos em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula, em 
algarismos arábicos, assinada na última folha e rubricadas nas demais folhas pelo 
representante, especificando o objeto de forma clara e inequívoca. 

8.2.3. Declaração impressa na proposta que nos preços propostos deverão estar inclusos 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, conforme Súmula 10 TCE; 

8.2.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias; 
8.2.5. Não serão admitidas posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 

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

8.2.6. Conter o nome completo, número dos documentos pessoais neste caso do RG e CPF, 
nacionalidade, cargo/função, estado civil, data de nascimento, número do telefone 
pessoal, endereço eletrônico pessoal e institucional (e-mail) e endereço residencial 
completo do responsável pela assinatura do instrumento contratual. 

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

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

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

8.2.10. 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. 

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 Leiloeiro o Sr. 

Presidente da Comissão de Licitação, a ser realizada de acordo com a legislação 
mencionada no preâmbulo deste edital. 

9.1.2. O Leiloeiro, 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 RECEBIM UNTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:  
9.2.1. Após protocoLzação dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Leiloeiro. 
9.2.2. Abertura dos envelopes acontecerá com ou sem a presença dos interessados, sendo que 

caso houver empate no preço na proposta escrita e na ocasião dos lances verbais o 
representante que não estiver presente não poderá fazer qualquer questionamento 
posterior caso o seu concorrente ofertar maior lance verbal e se sagrar vencedor do lote 
disputado. 

9.1.3. Concluídas a fase de recepção e credenciamento dos representantes das licitantes, o 
Leiloeiro promoverá a abertura do envelope contendo a Documentação, conferindo-as 
e rubricando todas as suas folhas. 
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10. ETAPAS DE LANCES: 
10.1. Os bens objeto deste Leilão serão vendidos a quem oferecer o MAIOR LANCE, verbal 

ou por escrito, reservado ao Município de Conchal SP o direito de não vendê-los, caso 
não seja atingido o preço mínimo de venda (chamado de PREÇO VIL), sem acarretar, 
ao ARREMATANTE, direito a quaisquer indenizações. 

10.2. Os bens serão leiloados no estado de conservação em que se encontram e serão 
considerados vistoriados pelos arrematantes, razão pela qual ficam estes cientes de 
que não serão aceitas reclamações, desistências ou devoluções posteriores à 
arrematação. 

10.3. Os lotes serão um a um com as suas características, quantidades e preços mínimos 
fixados para alienação, conforme ANEXO V que é parte integrante deste Edital. 

10.4. O lote será adquirido pelo maior preço oferecido. 
10.5. Os lotes serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. 
10.6. Os lotes só poderão ser vendidos por preço igual ou superior ao valor de avaliação. 

10.7. Correrão por conta do ARREMATANTE as despesas decorrentes com a retirada dos 
bens, logística, transporte dos locais armazenados, despesas acessórias. 

10.8. É proibido ao ARREMATANTE vencedor, ceder, permutar, vender ou de qualquer 
forma negociar o lote arrematado antes do pagamento, não sendo aceitas reclamações 
posteriores. 

10.9. Em nenhuma hipótese será aceita a desistência do adquirente do lote, ou alegações de 
desconhecimento das cláusulas deste Edital, para eximir-se de obrigações pelo mesmo 
geradas. 

10.10. Os tributos e obrigações fiscais acessórias devidos em razão da alienação e 
arrematação dos bens são de responsabilidade exclusiva do ARREMATANTE; 

10.11. A apresentação de LANCE implica o conhecimento e aceitação, integral, irretratável e 
irrevogável pelo ARREMATANTE, das condições estabelecidas neste EDITAL; 

10.12. O descumprimento injustificado do estabelecido neste EDITAL sujeitará o 
ARREMATANTE às sanções cabíveis dispostas na item 14 deste edital. 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
11.1. Ao final da sessão, 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 05 (cinco) dias conforme art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, ficando os demais arrematantes 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 09:00 às 16:00. 

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

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

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

11.4 . 1.Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
12.1. O ARREMATANTE efetuará imediatamente após a pesagem dos lotes o respectivo 

pagamento, que se dará através de Boleto Bancario emitido pelo Departamento de 
Rendas desta Muni,-;ipalidade. 

12.2. O local da pesaem será indicado pelo Município e deverá ocorrer pela 

Rua Francisco '2erreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 - 
Telefone (19) 386( 8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacaoeconchal.sp.gov.br  
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ARREMATANTE acompanhado de um fiscal designado pela Divisão de Meio Ambiente. 
12.3. O arrematante que deixar de efetuar o pagamento nos prazos previstos no item 12.1., 

será considerado inadimplente e submetido às sanções administrativas previstas na 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações e será convocado o proponente 
subsequente para adquirir o bem, nas mesmas condições do arrematante vencedor. 

13. DA RETIRADA DOS BENS: 
13.1. O ARREMATANTE vencedor deverá retirar os lotes sempre que solicitado pela Divisão 

de Meio Ambiente logo após a homologação do certame. 

13.2. A retirada dos bens está condicionada à efetiva comprovação dos pagamentos e 
autorização pelo Município de Conchal SP. 

13.3. A não retirada pelo ARREMATANTE dos bens leiloados do recinto armazenador no 
prazo máximo estabelecido pela Divisão de Meio Ambinete, implicará na declaração de 
abandono dos mesmos. 

13.4. Serão declarados abandonados os lotes arrematados e não retirados nos prazos 
estabelecido pela Divisão de Meio Ambinete, sendo paga ou não a taxa, e a 
arrematação será cancelada e os bens reverterão em favor do Município de Conchal 
SP, sem que caiba ao ARREMATANTE direito a restituição dos valores pagos. 

13.5. O ARREMATANTE, durante o período de execução dos trabalhos de retirada, 
responderá sobre quaisquer danos causados por ele, seus prepostos, ou 
subcontratados, ao Município de Conchal SP, seus servidores ou a terceiros. 

13.6. O ARREMATANTE assumirá o risco no carregamento, remoção e transporte dos lotes 
arrematados, não respondendo o Município de Conchal SP por danos resultantes 
deste risco. 

13.7. O bem arrematado deverá ser retirado na sua totalidade, não sendo reservado ao 
ARREMATANTE o direito à realização de forma parcial com eventual abandono do 
restante. 

13.8. Não serão aceitas reclamações feitas posteriormente à arrematação e após a retirada 
do lote, nem desistência, nem devoluções, pedidos de restituição de quantias ou 
abatimento de preço, quaisquer que sejam os motivos alegados, inclusive vícios 
redibitórios; 

14. DAS PENALIDADES: 
14.1. 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 leilão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

14.2. 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. 

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

14.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplica ndo-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 

Rua Frand: co Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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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. 

14.5 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. 

15. IMPUGNAÇÃO: 
16.1 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. 

16.2 Somente serão aceitas as impugnações previstas nas Leis Federais n° 8.666/93  
atualizada 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 09:00 às 16:00 horas, dirigidas a 
unidade Requerente desta municipalidade, devidamente assinado, juntando a 
respectiva procuração com amplos poderes. 

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

16.3 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 09:00 às 
16:00 horas. 

16.4. 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, conforme art. 41, § 1 da Lei Federal n° 
8.666/93. 

16.5. 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, conforme art. 41, § 2 da Lei Federal n° 8.666./93. 

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

15. 	DAS CONDIÇÕES GERAIS 
15.1. O Município de Conchal SP reserva-se o direito de suspender, adiar ou cancelar, total 

ou parcialmente, a realização do Leilão, não cabendo aos licitantes, por este motivo, o 
direito a qualquer reclamação ou indenização; 

15.2. O Leiloeiro poderá, separar, reunir, modificar, suspender ou cancelar os lotes, não 
cabendo aos licitantes, por este motivo, o direito a qualquer reclamação ou 
indenização; 

15.3. São de inteira responsabilidade do ARREMATANTE os dados fornecidos para a 
elaboração do recibo de aquisição em Leilão e, em caso de erro, deverão ser corrigidos 
obrigatoriamente no mesmo dia do Leilão; 

15.4. Ao Município fica reservado o direito de: 
a) Leiloar novamente o bem cujo pagamento do lance vencedor, por qualquer motivo, 

não seja concretizado; 
b) Retirar, evites do leilão, o(s) bem(ns) objeto deste Edital, sem ensejar motivo de 

reclamaçO ou indenização por parte dos participantes. 
15.5. A Divisão de Meio Ambiente fica reservado o direito de revogar a presente licitação, por 

justas razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente 

Ru: Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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comprovado, ou anulá-la, por ilegalidade, mediante parecer devidamente 
fundamentado. 

15.6. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por 
servidores do Município, inclusive do leiloeiro oficial, não serão considerados nem 
aceitos como argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por 
parte dos participantes do leilão. 

15.7. É pré-requisito na arrematação deste Leilão, que os licitantes-compradores 
reconheçam e concordem com o Edital e condições informadas no Leilão, não podendo 
alegar, sob qualquer forma ou pretexto, desconhecimento deste pré-requisito; 

15.8. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pelo LEILOEIRO de forma soberana, 
com o reconhecimento formal e irretratável dos licitantes compradores; 

15.09. Fazem partes integrantes deste edital: 
ANEXO I 	Declaração de cumprimento e requisito de habilitação. 
ANEXO II 	Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital. 
ANEXO III 	Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho. 
ANEXO IV 	Declaração de fatos supervenientes. 
ANEXO V 	Termo de referência. 
ANEXO VI 	Modelo de proposta. 
15.10. OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, INFORMAÇÕES, 

ENCAMINHADOS POR E-MAIL, FAX, OU POR QUALQUER OUTRO PROCESSO 
ELETRÔNICO, NÃO SERÃO ACATADOS, DEVENDO OS MESMOS SEREM 
PROTOCOLADOS DIRETAMENTE JUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO 
FERREIRA ALVES ° 364, CENTRO - CONCHAL SP, NO HORÁRIO DAS 09:00 ÀS 
16:00 HORAS, EM 1 S DE EXPEDIENTE. 

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

LEILÃO PÚBLICO N° 01/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.355/ 19 

	 , 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 LEILÃO 

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

plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital em epígrafe. 

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP; 13835-000 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

LEILÃO PÚBLICO N° 01/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.355/19 

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, 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 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENOR 

LEILÃO PÚBLICO N° 01/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.355/19 

	  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 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

LEILÃO PÚBLICO N° 01 / 19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DT' 3.355/19 

	  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 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

LEILÃO PÚBLICO N° 01/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.355/19 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame o Leilão Publico - materiais recicláveis em 

geral. 

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

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. QUANTITATIVO: 

LOTES MATERIAL QUANTIDADE R$ MÉDIO 
UNITÁRIO 

01 Alumínio KG 3,55 
02 Eletrônicos KG 0,32 
03 Metais ferrosos KG 0,44 
04 Papel KG 0,28 
05 Papel revista KG 0,23 
06 Papelão KG 0,36 
07 Pet Branca KG 1,62 
08 Pet óleo KG 0,77 
09 Pet verde KG 1,62 
10 Plástico diversos KG 0,63 
11 Plástico duro PEAD KG 1,22 
12 Plástico mole APARA KG 0,28 
13 Plástico PP KG 1,00 
14 Tetra Pack KG 0,23 
15 Vidros KG 0,15 
16 Caçamba de Aço KG 1,00 

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. O arrematante não poderá alegar desconhecimento quanto ao estado de conservação 

do bem, por qualquer circunstância, motivo ou situação, nem ingressar em juízo com 
ação decorrente de vício redibitório ou equivalente, a fim de minorar o valor do bem ou 
pleitear qualquer espécie de indenização. 

4.2. 	A participação no leilão implica o conhecimento e a aceitação, pelo licitante, do estado 
em que se encontram os bens e das condições estabelecidas neste Edital. 

4.3. Não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação, nem devoluções, pedidos de 
restituição de quantias ou abatimento de preço, quaisquer que sejam os motivos 
alegados. 

4.4. É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos lotes, sendo vedada que seja 
aberto os fardos conforme estejam separados. 

Ru Francisco Ferreira Alves n9  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13035-000 
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5. PRAZO DE RETIRADA: 
5.1. Será estabelecido pela Divisão de Meio Ambiente após a Homologação do 

certame. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. Cada ARREMATANTE será único e exclusivo em retirar o lote, bem como o 

acompanhamento na pesagem do mesmo e pagamento. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. SETOR DE MEIO AMBIENTE - Rodovia SPS 191 x CHL-030 em Conchal - SP 

CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-2577 - e-mail: promocaoconchal.sp.gov.br  e 
ou em outro local designado pelo Departamento competente. 

8. AMOSTRA/VISITAS: 
8.1. Os interessados poderão realizar visita para exame e identificação, durante o período de 

14/06/19 a 12/07/19, no horário das 08:00 às 10:00 de segunda-feira à sexta-feira no 
SETOR DE MEIO AMBIENTE - Rodovia SPS 191 x CHL-030 em Conchal - SP 
CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-2577 - e-mail: promocaoconchal.sp.gov.br. 

9. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
9.1. Luciano Bomfim dos Santos - Divisão de Meio Ambiente 

Rua Francisco Ferreira Alvesn2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licilacaoPconchal.sp.gmbr 
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ANEXO VI 

LEILÃO PÚBLICO N° 01/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.355/ 19 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

TELEFONE: 	 ENDEREÇO ELETRÔNICO: 	  

Apresentamos nossa proposta para o LEILÃO PUBLICO - MATERIAS RECICLAVEIS, 
acatando todas as estipulações consignadas neste edital: 

LOTES MATERIAL QUANTIDADE VALOR DO LANCE 
01 Alumínio KG 
02 Eletrônicos KG 
03 Metais ferrosos KG 
04 Papel KG 
05 Papel revista KG 
06 Papelão KG 
07 Pet Branca KG 
08 Pet óleo KG 
09 Pet verde KG 
10 Plástico diversos KG 
11 Plástico duro PEAD KG 
12 Plástico mole APARA KG 
13 Plástico PP KG 
14 Tetra Pack KG 
15 Vidros KG 
16 Caçamba de Aço KG 

Prazo de validade da proposta: 60 dias conforme art. 6° da Lei Federal n° 10.520/02.  

Prazo de pagamento: 

Declarações: Declaramos que nos preços propostos estão inclusos 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 conforme Sumula 10 do TCE. 

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  
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Dados do Licitante: 

	 , portador do RG n° 	  e CPF 

n° 	 , Data Nascimento 	 , Nacionalidade: 	  

Estado Civil: 	  Endereço Eletrônico Pessoal: 	 , Endereço 

Eletrônico Institucional: 	 Cargo/ Função: 	  

Telefone Pessoal: 	 Endereço residencial: 

n° 	, Bairro 	 , Cidade 	 , Cep 	 Estado 	  

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

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  
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 
OBJETO: 	 Leilão Publico - Materiais Recicleveis. 
ADVOGADO: 	João Carlos Godoi Ugo. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 
Resolução n° 01/2011 do TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 
do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Conchal 	/ 	/ 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: 	  
Cargo: 	  
CPF: 	 RG: 	  
Data de Nascimento: 	/ 	/ 	 
Endereço residencial completo: 	  
E-mail institucional 	  
E-mail pessoal: 	  
Telefone(s): 	  

Assinatura: 	  

Rua Franci co Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 

Telefone (19) 3''66-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchaisp.gov.hr  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo CONTRATANTE: 
Nome: 	  
Cargo: 	  
CPF: 	 RG: 	  
Data de Nascimento: 	/ 	/ 	 
Endereço residencial completo: 	  
E-mail institucional 	  
E-mail pessoal: 	  
Telefone(s): 	  

Assinatura: 	  

Pela CONTRATADA: 
Nome: 	  
Cargo: 	  
CPF: 	 RG: 	  
Data de Nascimento: 	 
Endereço residencial completo: 	  
E-mail institucional 	  
E-mail pessoal: 	  
Telefone(s): 	  

Assinatura: 	  

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

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

LEILÃO PÚBLICO N° 01/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.355/19 

LEILÃO PÚBLICO - MATERIAIS RECICLEVEIS. 

RAZÃO SOCIAL: 	  

C1VPJ n°: 	  

ENDEREÇO: 	  

e-mail: 	  

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

PESSOA PARA CONTATO: 	  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA LICITAÇÃO 
ACIMA IDENTIFICADA. 

Local: 	de 	de 2019. 

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. 

R3 .a Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefoi e (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchal.sp.gov.br  



Mesura Demanável com Elástica Descrição: más-
cara descartável com elástico, consentida por teci-
do de 100e, polipropileno, não estéril, atóxica e 
hipoalergénica, com clãs nasal. Caixa com 100 uni 

02 

184— São Paulo, 129 (114) 	 Diário Oficial Poder Executivo - Seção 1 sábado, 15 de junho de 40)913  "J O .5 8  

4'-- Ficam mentidas as demais cláusulas do edital na forma 
original. 

O edital RETIFICADO encontra-se disponivel na integra no 
Ate — one&KerOnelnlaCedaSpgoubr 

Coronel Macerlo-SP. 12 de junho de 2019 
JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA 
PREFEITO MUNICIPAL 

R$ 49.980,00 (quarenta e nave mil, novecentos e oitenta reais), 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL A' 001/19 — PROCESSO 
UOTATÕRIO 2° 011/19, de 14 de fevereiro de 2019, cujo objeto 

contratação de pessoa finita ou jurídica para prestação de 
serviços médicos corno pediatra.— Homologado em: 01/03/2019 

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 
Modalidade: Pregão Presencial n° 001/19 — Processo n° 

011/19 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César 
Contratada: TRACTARE SERVIÇOS MÉDICOS 5)5 LIDA, com 

valor Global de RI 49.980,00 (quarenta e nove mil, novecentos 
e oitenta reais) 

Objeto: contratação de pessoa física ou juddica para presta-
ção de serviços médicos somo pediatra. 

Data da Assinatura do Contrato: 01/032019 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
WESLEY ANDRÉ DE ALMEIDA PIRES, Secretário Munidpal 

de Meio Ambiente, Estado de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei e pela Derreto n' 4.3072019, 
e em conformidade com o disposto no artigo 43, Inciso V1 da 
Lei Federal M 8.665/93 dc Lei 10.520/02: vem através deste 
HOMOLOGAR a Sra. NAIDE APARECIDAVIANA com valor global 
de RS 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). sendo RS 4.000,00 
(quatro mil reais) mensais, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
N° 002/19— PROCESSO UCITATÚRIO N° 017/19— Registro de 
Preços, de 28 de fevereiro de 2019, cujo objeto e a eventual can-
tratação de pessoa fisica ou jurídica para prestação de serviços 
junto ao canil — Homologado em:18/03/2019 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Modalidade, Pregão Presencial n" 002/19 — Processo n.  

017/19 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César 
Contratada: NAIDE APARECIDA VIANA. com  valor global 

de RS 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), sendo RS 4.000,00 
(quatro mi reais) mensais 

Objeto: Registro de presos para eventual contratação de 
pessoa fisica ou jurídica para prestação de serviços junto ao 
cana. 

Data da Assinatura do Contrato:18/93/2019 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
JOSE AIRTON CARDOSO, Secretário Municipal de Governo 

e Administração, atado de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei e pelo Denoto n° 4.307/2019, 
e eec conformidade com o disposto no artigo 43, Inciso VI da 
Lei Federal n" 8.666/93 do Lei 10.520/02; vem atreves deste 
HOMOLOGAR a empresa SANDRO RIBEIRO INFORMÁTICA 
com valor global de RS 60.000.00 (sessenta mil reais), sendo 
RS 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, referente au PREGÃO 
PRESENCIAL N. 003/19— PROCESSO LICITAR:mi° re 019/19, de 
28 de fevereiro de 2019, cujo objeto é contratação de empresa 
especializada para prestação de sorrisos de assistencia técnica 
nos computadores, equipamentos, redes de informática, bem 
como manutenção corretiva e preventiva nos mesmos em todas 
as secretarias pertencentes a Prefeitura — Homologado em: 
01/03/2019 

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 
Modalidade: Pregão Presencial n" 003/19 — Processo n" 

019/19 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César 
Contratada: SANDRO RIBEIRO INFORMÁTICA, com valor 

global de R$ 69000,00 (sessenta mil reais), sendo RI 5.000,00 
(cinco mil reais) mensais 

Objeto: contratação de empresa especializada para pres-
ração de serviços de assistênda técnica nos computadores, 
equipamentos, redes de informática, bem como manutenção 
corretiva e preventiva nos mesmos em todas as secretarias 
pertencentes a Prefeitura. 

Data da Assinatura do Contrato: 01/03/2019 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
JOSE AIRTON CARDOSO, Secretaria Municipal de Governo e 

Administração, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei e pelo Decreto n° 4.307/2019, e em 
conformidade como disposto no artigo 43,Insiso VI da Lei Fede-
ral n" 8.666/93 c/c Lei 10.520/02; vem através deste, HOMOLO-
GAR a Empresa ACAF CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LIDA 
com valor global de RS 588.000,00 (quinhentos e oitenta e oito 
md reais), referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 004/19 — PRO-
CESSO LICITATóRIO N° 020/19 — Registro de Preços, de 03 de 
abri de 2019, cujo objeto é a eventual rematação de empresa 
especializada para fornecimento de massa asfáltica, composta 
por concreto betuminoso préanisturado a frio — PMF, faixa "C 
do DER, com adição de aditivo quimico para estabilidade e ade-
sividade bem como contratação de mão-de-obra para realização 
de manutenção e 'tapa buracos', por um período de 12 (doze) 
meses— Homologado em: 06/04/2019 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Modalidade: Pregão Presencial n° 004/19 — Processo re 

020/19 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César 
Contratada: ACAF CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LIDA, 

com valor global de RS 528.000,00 (quinhentos e oitenta e 
oito mil reais) 

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de 
empresa especializada para fornecimento de massa asfáltica, 
composta por concreto betuminosa pré-misturado a frio — PNIE 
faixa "C" do DER, com adição de aditivo quimico para artabi-
lidade e adaividade, bem como contratação de mão-de-obra 
para realização de manutenção e 'tapa buracos", por um 
podado de 12 (doze) meses. 

Data da Assinatura do Contrato: 06/04/2019 
AVISO DE EDITAL 
Pregão Eletrônico N° 01509 — PROCESSO 032119 
Objeto: Aquisição de ar condicionado, computador e 01 

(um) veiculo zero quilometro para as Unidades Básicas de Saúde 
conforme edital 

Data de Abertura: 04 de julho de 2019 as 10h00. 
Informações: Dep Licitações— Rua Prof. Hilda Cunha, n. 58, 

Fone/Fax (141 3714-7200 — Ramal 220 — 	licita coes@cer 
queiracesarspgov.br. Prefeitura Municipal de Cumeeira César, 
11 de junho de 2019. 

AVISO DE EDITAL 
Pregãn Eletrônico A" 012/19.- PROCESSO 025/19 
Objeto: Contratação de empresa especializada para pres- 

tação de serviços de monitoramento eletrônico de derme 24 
(vinte e quatro) horas através de sistema GPRS, conforme edital 

Data de Aboque: 04 de julho de 2019 as 14h00. 
Informações, Dep Licitaças— Rua Prol" Hilda Cunha, n°58, 

Fone/Fax (141 3714-7200 — Ramal 220— 	licitacoes@cer- 
queiracesaesagov.br. Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 
11 de junho de 2019. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
JOSE AIRTON CARDOSO, Secretário Municipal de Governo 

e Administração, Estado de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei e pelo Decrete n' 4.307/2019, 
e em conformidade com o disposto no artigo 43. Inciso VI da 
Lei Federal n° 8.666/93 dc Lei 10520/02; vem através deste 
HOMOLOGAR a Empresa CMPETRO DISTRIBUIDORA DE COM-
80S1)VEIS LIDA, com valor global de RS 4.060.530,00 (quatro 
md Nies. sessenta mil mis e quinhentos e Mina reais), referente 
ao PREGÃO PRESENCIAL N° 007/19 — PROCESSO LICITATORIO 
N. 023/19 — Registo de Preços, de 25 de abril de 2019, cujo 
objeto é a eventual aquisição de combustíveis para os velados 
da frota municipal—Homologado em:07/05/2019 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Modalidade: Pregão Presencial n° 007/19 — Processo ri° 

023/19 
Contratante: Prekitura Municipal de Cerqueira César 

Contratada: ['APEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI VOS 
LIDA com valor global de RS 4.060.530,00 (quatro mihoes, 
sessenta mi reais e quinhentos e trinta reais) 

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de caro-
bustIveis para os veicules da frota municipal. 

Data da Assinatura do Contrato:fugis/2019 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
FABRICIO ALVES, Secretário Municipal de Educação, Estado 

de São Paulo, usando das atribuições que Me são conferidas 
por lei e pelo Decreto n° 4.3072019, e em conformidade com 
o disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei Federal n° 8.666/93 dc 
Lei 10.520/02; vem através deste, HOMOLOGAR as empresas 
50, FRANCISCON & CIA LIDA - ME, com valor global de RS 
292.546,40 (duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e qua-
renta e seis reais e quarenta centavos) e GENIEL APARECIDO DA 
SILVA BA11STA TAGUM ME, com valor global de RS 270.922,00 
(duzentos e setenta mil, novecentos e vinte e dois reais), refe-
rente ao PREGÃO ELETRÔNICO N°008/19 — PROCESSO UGTA-
TOMO N. 015/19 - REGISTRO DE PREÇOS de 07 de março de 
2015, cujo objeto é registro de preços para eventual aquisição 
de hortifeutigranjeiros— Homologado em:15/04/2019 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 008/19 — Processo n° 

01S/19 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César 
Contratada: F.A. FRANCISCON & CIA LIDA- ME, com valor 

global de RS 292.546,40 (duzentos e noventa e dois mi, qui-
nhentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) e GENIEL 
APARECIDO DA SILVA BATISTA TAGUAI ME, corri odor global 
de RS 270.922,00 (duzentos e Setenta mil, novecentos e vinte 
e dois reais) 

Objeto: Registro de preços para eventerd aquisição de 
hortiffurigranjeire, 

Data da Assinatura do Corrtraro:15/042019 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
MARILDA RISSATTO PAULIN, Secretária Municipd de Saúde, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conte-
ndas por lei e pelo Decreto n° 4.307/2019 e em conformidade 
temo disposto no artigo 43, Indso VI da Lei Federal n°8.666/93 
c/c Lei 10.520102; vem através deste, HOMOLOGAR a empresa 
M. TANI RODRIGUES LABORATÓRIO - ME, com valor global de 
RS 149.700,00 (cento e quarenta e nove mil e setecentos reais), 
referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/19 — PROCESSO 
Uri TATÓRIO N° 010/19 de 12 de fevereiro de 2019, cujo objeto 

contratação de empresa para fornecimento de materiais 
necessários e análise de exames laboratoriais aos Usuários das 
Unidades Básicas de Saúde— Homologado em: 26/03/2019 

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 005/19 — Processo n. 

010/19 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César 
Contratada: M. TANI RODRIGUES LABORATÓRIO - ME, com 

valor global de RS 149.700,00 (cento e quarenta e nove mil e 
setecentos reais) 

Objeto: contratação de empena para fornecimento de 
materiais necessários e análise de exames laboratoriais aos 
Usuários das Unidades Básicas de Saúde. 

Data da Assinatura do Contrato:26/032019 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
JOSE AIRTON CARDOSO, Secretário Municipal de Govemo 

e Administração. Estado de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei e pela Decreto n° 4.307/2019, 
e em conformidade como disposto no artigo 43, Indo 1/1 da 
Lei Federal n° 8.665/93 do Lei 10.520/02; vem atreves dos 
HOMOLOGAR a Empresa MIX ATACADO E EU, comedor 
de RS 51.250.00 (cinquenta e um mil, 	anos e " uenta 
reais), referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 	00' 9 — PRO- 
CESSO UOTATORIO N° 009119 — Registro de 	s. de 13 de 
fevereiro de 2019, cujo objeto é a eventual um 	de papel 
sulfite A4— Homologado em: 25102/2019 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 004/19 — Processo 

009/19 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César 
Contratada: MIX ATACADO EIREL,1" com valor global de RS 

51.250,00 (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta reais) 
Objeto: Registro de preços para entrai aquisição de papel 

Data da Assinatura do Contrato 25/02r7019 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
MARILDA RISSATTO PAULIN, Se, etária Municipal de Saúde 

Estado de São Paulo, usando das mrbuiçães que lhe são confe-
ridas por lei e pelo Decreto n° 4.337 019, e em conformidade 
com o disposto no artigo 43, Inas° VI a Lei Federal n°8.666193 
dc Lei 10.520/02; vem através deste, OMOLOGAR a empresa 
PÁ TANI RODRIGUES LABORATÓRIO - t , com valor global de 
RS 149.700,00 (cento e quarenta e [tece 'I e setecentos reais), 
referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° O /19 — PROCESSO 
LICITATÓRIO N° 010/19 de 12 de fevereiro de 019, cujo objeto 
é contratação de empresa para forneriment de materiais 
necessários e análise de exames laboratoriais aos vários das 
Unidades Básicas de Saúde— Homologada em: 26/03 r19 

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 005/19 — Processo 

010/19 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cerquei. César 
Contratada: M. TANI RODRIGUES LABORATORIO - ME, com 

valor global de 05 149.700,00 (cento e quarenta e nove mil e 
setecentos reais) 

Objeto, contrafação de empresa para fornecimento de 
materiais necessários e análise de exames laboratoriais aos 
Usuários das Unidades Básicas de Salde. 

Data da Assinatura do Contrato: 26/032019 

CERQIJ!LHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  

EXTRATO DE CONTRATO 
COMATe N° 09/2019 - Contratação de empresa para for-

necimento d equipamentos/materiais necessários em regime 
de comodato para monitoramento de alarmes 24 horas, manu-
tenção e instalação de pontos do sistema eletrônico de alarmes 

COLAR ITO hl° 137/2019-S1 DE 11/0612019 
COntatante: Prefeitura Municipal de Cerquilho 
Contatada: CLV Sistemas de Segurança Eirdi 
Valo eS 134.746,40 
Vigi a:11/06/2020 

CLIM1NTINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA  

PREZ, ',0 PRESENCIAL N.172019 
HOS •JLOGAÇÃO 
A P.M. de Clementina torna público que a P.P. n. 17/2019, 

destinado à Aquisição de dois vekulos tipo automóvel/passeio, 
novo Okm, para o Departamento de Saúde deste Município de 
Clementina, conforme proposta n° 12098.39711000/1180.05 do 
Ministério da Saúde e este Municipio de Clementina/SP, foi adju-
dicado pdo Pregoeiro Responsável e a Sra. Prefeita Municipal. 
Hornolog r todos os atos praticados pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio ho Processo licitatorie em favor da empresa SAFRA SÃO 
FRANCISCO VEIO. E PEÇAS LIDA, vencedora do item 1, pelo 
valor trtal de RS 84.400,00.0 M. de Clementina/SP, 14/06/2019. 
CÉLIA C E GALHARDO — PREFEITA MUNICIPAL 

COLINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 

REVOGAÇÃO DE UCITAÇÃO; PREGÃO PRESENCIAL N. 
005/2019; PROCESSO N° 951/2019; DIAS TARA, Prefeito Muni-
cipal de Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, e em conformidade com o Artigo 49 da Lei Federal n° 
8666/93, em sua redação atual, toma público para conhecimen-
to de interessado, que o Processo Uctraterio Pregão Presencial 
n° 005/2019, que tem como objeto á aquisição de 02 (dois) 
caminhões "(ao', 4/2, usados, ano/modelo igual ou superior 
20132013, sendo 01 (um) equipado com caçamba compactado-
ra/coletora de lixo, e 01 (um) equipado com caçamba basculante 
para uso da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, através 
do Setor de Limpeza Púbica, cujo Edital foi afixado no quadro 
de avisos da Secretaria Municipal de Materiais e Suprimentos, 
e ainda publicado em resuma no Imprensa Oficial do Estada 
no jornal de circulação regional - Folha de 5 Pado Cademo 
Ribeirão, no jomal kcal 'O Colinense", e inserido no sita oficia/ 
do município, para conhecimento e esclarecimentos aos inte-
ressado, na forma da Lei, fica nesta data, REVOGADO, por não 
acudirem interessados. Para os fins legais estão os autos com 
vista deferida aos interessados. Prefeitura Municipal de Colina 
(SP), 29 de abril de 2019. DIAS TAHA - Prefeito Municipal 

SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
EDITAL DE ADJUDICAÇÃO; CHAMADA PUBLICA N. 

001/2019; PROCESSO N° 244/2019; A Comissão de Julgamento 
para a Chamada Pública N° 001/2019, designada pela Portaria 
n.002, datada de 05 de janeiro de 2018, expedida pelo Senhor 
Diretor, RICARDO APARECIDO CASAGRANDE, Faz Saber, a 
quantos possam interessar, que o abjeto da Chamada adice 
N° 021/2019, fica, nesta data, de acordo com a lei Federal n° 
8666/93 em sua redação atual, ADJUDICADO, á favor de:VOLTS 
AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LIDA; CNN if 
23.98466610001-27. Seleção de empresa de serviços de cone, 
vação de energia —FICO, afim de celebrar Termo de Compromis-
so com o objetivo de representar o Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Colina-SP, mediante contrato de risca em chamadas 
públicas junto ás concessionárias ou permissionárias de energia 
elétrica durante o exerricio de 2019/2020. Serviço Autónomo de 
Água e Esgoto de Colina (SP), 14 de Junho de 2019. Comissão 
Permanente de Licitação. 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO; CHAMADA POBUCA 
001/2019; PROCESSO IS° 2442019; RICARDO APARECIDO 
CASAGRANDE. Diretor Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Colina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com o disposto no artigo 43,01 da Lei Federal 
n° 8666, de 21/06/1993, em sua redação atual torna público 
para conhedmento de interessados, que acolhendo decisão da 
Comissão de Julgamento para Chamada Pública N° 001/2019. 
nesta data HOMOLOGA o objeto da presente licitação a favor 
de: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LIDA; 
CNP/ n° 23.984.666/0001-27. Seleção de empresa de serviços de 
conservação de energia— ESC). afim de celebrar Termo de Com-
promisso com o objetivo de representar o Serviço Autônomo 
de Agua e Esgoto de Colina-SP, mediante cuitelo de risco, em 
chamadas públicas junto as concessionárias ou pemussionárias 
de energia elétrica durante a exercício de 201912020 Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto de Colina (SP), 14 de Junho de 
2019. RICAROm • .4.0601.0  t 	GRANDE - Direto, 

ato n° 003/2019; Co 1.. 	Serviço Autónomo 
de Água e Esgoto de Colina/SP; Contrata 	VOLTS AMPERE 
ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LIDA Obje deçáo de 
empresa de serviços de conservação de energia— ESC r, "m de 
celebrar Termo de Compromisso com o objetivo de rep 
o Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Colina-SP, median 
contrato de risco, em chamadas públicas junto às concessioná-
rias ou permissionarias de energia elétrica durante o exercicie de 
2019/2020; Prazo da Representação — 2019/2020; data da assi-
atura: 14/062019; Base Legal: Chamada Pública N° 001/2019 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

Torna público aos interessados que está aberto o Leilão 
PúNia, 01/19, Processo 3355/19 — Objeto: Venda de materiais 
recicláveis em geral — Encerramento dia 12107/19 às 09:30 e 
abertura às 10:00 horas— O edital completo poderá ser admie 
rido no cite www.conchalsregov.br  e ou pelo e-mal: licitacao@ 
conchal.sp.gov.br  —Maiores informações poderão ser obtidas na 
Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 
08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (191 3066-8600 

Conchal, 14 de junho de 2019. 
Alex Cordeiro — Presidente da Comissão de Licitação 

CORONEL MACEDO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO  

AVISO DE LICITAÇÃO 
RESUMO DE EDITAI. 

O PRESENCIAL N° 19/2019 SRP 
PROC. L 
DATA DE ABERTURA: 12106/2019 
081E10: "Contratação de clinica especializada em realiza-

çào de exames laboratoriais de analises clinicas para o Depar-
Lamento da Saúde' 

CREDENCIA.MENTO E ENTREGA DE ENVELOPES:28/06/2019 
às 09:00 horas 

DATA DA REALIZAÇÃO: 2E06/2019, após o credenciamento 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Coronel Macedo localizado 

a Rua Presidente Castelo Branco, 333- Centra 
Os interessados poderão adquirir informações sobre a pre-

sente licitação, no setor de licitações da PM de Coronel Macedo, 
e tone (14) 3767.1222, e no e-mail: liritaçãoercoronelmaceda 
spgoubr e silo: www.coronelmacedaspgoubr 

Coronel Macedo 13 de junho de 2019 
José Roberto Santinoni Veiga - Prefeito Munidpal 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 

el° 17/2019 
Pelo presente termo comunica-se aos interessados a Reti-

Ovação do edital do Processo Licitatório hl° 124/2019, Pregão 
Presencial n° 17/2019, cujo 08.1610 é Registro de preço para 
eventual aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
para atender as necessidades dos departamentos da Administra-
ção Pública, pelo período de 12 (doze) meses. 

O Prefeito do Muniripic de Coronel Macedo, em análise 
das dáusulas do presente editalem face de modificações extre-
mamente necessárias, vem por meio deste RETIFICA-LO nos 
presentes termos: 

1°— Noa alterada e descrição e quantidade do Item n° 37, 
sendo: 

2° - Fica alterado o valor da estimativa para Rã 102.433,64 
(cento e dois mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e 
quatro cantavas). 

3'— Oca Redesignada a Data para Credendamento para o 
dia 01 de julho de 2019 ás 09h00rnin e Entrega de Envelopes e 
abertura das Propomos para a data de 01 de julho de 2019 apôs 
Credenciamenta 

COSMÓPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: Prefeitura Munidpal de Cosmopolis; COA-

TRATADA: 300 Comércio. Serviço e Logística Eirdi — EPP — 1° 
Alteração Conleatual Termo de Prorrogação do Prazo de Vigência 
do Contrato LT 11812018; ASSINATURA: 28/052019; 

CONTRATADA: Rapini Equipamentos Esportivos Lida — EPP 
1° Aheração Contraem' Termo de Prorrogação do Prazo de 

Mgencia do Contrato LT n° 12212018; ASSINATURA' 28/052019; 
CONTRATADA: Nonne Rep. E Corre De Materiais Eireli - ME— 1° 
Alteração Contratual Termo de Prorrogação do Prazo de Vigência 
do Contrato LT n° 121/2018 ASSINATURA: 28/052019; CON-
TRATADA: Claudinei Dias Vestuário — ME — 1' Alteração Coe-
tatuai Termo de Pronegação do Prazo de Vigência do Contrato 
LT n" 119/218; ASSINATURA  28/05/2019 OBJETO: Aquisição de 
equipamentos esportivos para práticas esportivas no Município. 
MODALIDADE: Pregão Presencial n° 0422018. 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: Prefeitura Munidpal de Cosmopolis; CON-

TRATADO:Auto Viação Campestre. — Contrato LT n° 067/2019; 
ASSINATURA 10/06/2019; OBJETO, Contratação de Empresa 
para Prestação de Serviços de Transporte da Camerata do Centro 
Universitário Adventista de 590 Paulo (Unasp) ao Auditório XV 
de Outubro em Cosrnepolis/SP; Valor total: RS 750,00; MODALI-
DADE: Dispensa por Limite n° 546/2019. 

Cosmópolis, 14 de Junho 2019. Eng.° Jose Pivatto— Prefeito 
Municipal 

COTIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

CNN: 07.901.391/0001-64 G4 SOLUÇÕES RI 55857930 
aln: 01652315/0001-02 PHABRICA PRODUÇÕES 116 

3.930,00 
CUPI: 16.433.866/0001-26 STA PARK RS 9601,60 
CAPA 34.028.316/0031-29 EMPREASA BRASILEIRA DE 

CORREIOS RS 60.183,88 
CUPI 62.577.29/0001-35 CIA DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS RS 21.682.00 
CNPJ: 01.817.838/0001-35 OBRAGEM ENGENHARIA R$ 

645.995,32 
CNN: 08.691.136/0001-05 MAÇÃO RAPOSO TAVARES 56 

702.594,00 
CNPq 12.758.493/0001-93 SIRI TRANSPORTES RS 

53.985,97 
CNP.I: 55.607.824/0001-16 VIAÇÃO ADILSOM UMA RS 

1.921.491,11 
CNN: 05.124.062/0001-29 COMERCCIAL BEUNATO RS 

661.837,94 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CODA 
CNN: 03.948.933/0001-01 REPRESS DISTRIBUIDORA RS 

310.642,90 
CAP1:01.456.54/0001-69 NEW EDUCAR RS 300,00 
CNPJ: 07.118.264/0001-93 QUALITY mEDICAL RS 

356.369,62 
CNPJ: 61.602.199/0173-50 COMPANHIA ULTFLAGAZ S.A 

507,50 
JUSTIFICATIVA: Os pagamentos autorizados não obedecem 

a o 	m cronológica ditada pelo artigo 5" da lei 8.666/93, por se 
trata 	serviços, materiais e meios indispensáveis a obrigação 
da ad rume a. 

1) c trato da ARP n' 051/19 — Pregão 042/19 — Proc. 
52.992/1 — Registro de preços para aquisição de aparelhos 
auditNos neficiária do Registro: STARKEY DO BRASIL LTDA., 
valores regi rados para os itens: 01 — R$ 400,00 un 11 02 — RS 
400,00 un / 03 — RS 400,00 uri. Prazo do registro: 12 meses, 
Data ass. 06 6/2019. 

2) Extrato da ARP n' 046119 — Pregão 036119 — Proc. 
5.822/19 — registro de preços para fornecimento de urna 
[portuárias. B neficiária do Registro: RDM MATERIAIS DE COROE 
E MOBILIARI 1 LIDA, valores registrados para os itens: 23— 56 
39,00 un 	— 55 37,00 un. Prazo do registro:12 meses Data 
ass 03/06 '19. 

3) Ex ato da ARP 	047119 — Pregão 036/19 — Proc 
5.822/19 Registro de preços para fornecimento de urnas mor-
tuárias eneficiária do Registro: ESCOLTA COMÉRCIO INDUS-
TRIA T É LIDA— EPP, valores registrados para os itens:06— RS 
303, un e 07- RS 295,00 un. Prato do registro: 12 meses Data 
a 03/062019. 

4) Extrato da ARP n° 048/19 — Pregão 036/19 — Proc. 
5.822/19 - Registro de preços para fornerimento de urnas 
mandrias. Beneficiária do Registro, VALE VERDE IND. E COM. 
DE URNAS LIDA- EPP, valores registrados para os itens: 03— RS 
350,00 un 1104-424,00 um 11 08— 440,00 un // 09— 498,00 un 
1110-940,00 uri // 11 — RS 59240 un // 16— 95,00 un // 17— R$ 
188,00 un 1118—RS 199,00 un A 19— 2300n uni/ 20— 268,00 
un /1 21 — RS 289,00 un 11 22 — R5 345,00 uru Prazo do registra: 
12 meses Data ass. /3/06/2019. 

51 Extrato da ARP n° 049/19 — Pregão 036/19 — Pra. 
5.822/19- Registro de preços para fornecimento de umas mor-
tuerias. Beneficiaria do Registra INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOT-
TO LIDA valores registrados para os itens: 01 — RD 218,00 un A 
02 — RS 320,00 un ff 05 —1A94,00 // 12— R$ 1.030.00 un // 
13 — R$ 1.240,00 un // 14— 1.165,00 uri // 15 — 811.140,00 un. 
Prazo do registro: 12 meses. Data as, 03/06/2019 

6) Extrato de contrato n° 071/19 — Proc. 44.627/18 — TP 
006/19 — Conclusão da construção da quadra coberta do São 
Joaquim —Vila são Joaquim — Cotia/SP. Contratada: IPEC CONS-
TRUTORA LIDA EPP, valor contratual RS 708.610,03 — prazo 
contratual 10 meses. Data ass 1446/2019. 

71 Concorrência Pública n° 003/2019 - Processo n" 
26.782/2018 - Contratação de empresa especialkada visando 
a reforma do Ginásio Municipal de Esportes Ayrton Senna da 
Silva. A Comissão Permanente de Licitações após analisar os 
documentos de habilitação conforme decisão judicial que tratou 
o Processo n°  23.979/19 decide por unanimidade habilitar a 
empresa TETO CONSTRUTORA 5/A. fica aberto prazo de cinco 
dias úteis para interposição de recurso, nos termos do disposto 
no artigo 109, inciso I 'a" da Lei 8666/93. Não havendo inter-
posição de recurso, fica mercada a abertura do envelope re 02 
— Proposta de Preços da referida empresa para o dia 27/06/19 
às 1440 horas, no prédio da Secretaria Municipal de Licitações 
e logística. 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇõES 

CRAVINHOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS  

Extrato de Contrato 
Aditamento do Contrato ei. 0402018: Parta: MONICiPlo 

DE CRAVINHOS -X- MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LIDA; 
Cláusula 6" vigência. 

Aditamento do Contrato N.  040/2018; Partes: MUNICIP10.  
DE CRAVINHOS -X- MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LIDA 
Clausula 5". Vigência. 
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Raphael Moreno Panini 'avrasse a presente ata, que vai 

por todos os presentes assi áda. 

41 I Pv  .411ar- 
EIRO 

Presidente 

RAPHAEk DRENO P 
Secretário 

ADEMIR ANTON 4 DE AZE EDO 
M mbro 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 	 °Mon 

ATA DE JULGAMENTO DO LEILÃO PÚBLICO N° 01/19 
"LICITAÇÃO DESERTA" 

Às 10:00 horas do dia 12 de julho de 2019, na Sala de Licitações da 

Prefeitura do Município de Conchal, reuniram-se os limos Membros da 

Comissão de Licitação: Sr. Alex Cordeiro, Sr. Raphael Moreno Panini e 

Dr. Ademir Antonio de Azevedo, designados conforme Decreto n° 4.138, 

de 02 de janeiro de 2019, sob a Presidência do primeiro declinado para 

apreciar, analisar e julgar os envelopes do Leilão Público n° 01/19, do 

Processo n° 2019/06/3355, objetivando a ALIENAÇÃO DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS EM GERAL. Até o horário de recebimento dos envelopes 

nenhuma pessoa jurídica ou física manifestou interesse na participação 

do referido certame. Em vista da falta de interessados, a presente 

licitação foi julgada DESERTA pelo Presidente, de acordo com os termos 

do artigo 24, V da Lei Federal n° 8.666/93 - Lei de Licitações. Isso feito o 

Presidente fez a seguinte deliberação: "em vista de não haver interessados 

em participar do presente certame e de não haver risco de prejuízo à 

Administração Pública Municipal com a repetição do Processo Licitatório, 

determino a repetição do LEILÃO PÚBLICO mantendo-se as mesmas 

características do edital deste certame". Nada mais havendo a tratar o 

Presidente deu por encerrada "a presente )sessão e solicitou que eu, 

Rua Francisco Ferreira Alves no 364 — Telefone (19) 3866-8600 — Fax (19) 3866-8614 — CEP 13835-000 — Conchal SP 
CNPJ 45.331.188/0001-99 — e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  — Home Page: http://www.conchal.sp.gov.br   


