
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 000061 
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PREGÃO PRESENCIAL 1V' 07/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 832/19 

REGISTRO DE PREÇOS 

DATA DA SESSÃO: 08/03/19 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 08/03/19 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 08/03/03 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° 
4.139 de 02 de janeiro de 2019, estará reunida com sua Equipe de Apoio, para 
receber as documentações e proposta para licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL do tipo "MENOR PREÇO UNITÁRIO", 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 ri° 147/14. 

1.2. Os representantes legais das empresas licitantes, deverão protocolar seu 
credenciamento, 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 A AQUISIÇÃO DE 

MICROCOMPUTADORES, TABLETS E ROTEADOR PARA O DEPARTAMENTO DE 
SAÚDE (EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP), 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 AUTENTICAÇÃO 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 enquadradas nos seguintes termos: 
a) 	Pessoas jurídicas que atendam os requisitos dos arts. 47', 48° e 493  da Lei 

Complementar n° 123/06 alterada pela Lei Complementar n°147/14; 
4.2 	Não poderão participar desta licitação as empresas: 

a) Estrangeiras que não funcionem no pais; 
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; 
f) Impedidas de licitar e contratar, nos termos do art. 7° da Lei Federal n°10.520/02; 

g) Impedidas de licitar e contratar, nos termos do art. 10° da Lei Federal n° 9.605/98. 
h) Empresas não enquadradas nos requisitos dos arts. 47, 48 e 49 da Lei 

Complementar n° 123/06 alterada pela Lei Complementar n°147/14. 
i) Empresas das quais participe, seja a que titulo for. servidor público municipal de 

Conchal. 
4.3. É OBRIGATÓRIO a apresentação dos documentos relacionados no item 5. para fins 

de credenciamento, conforme art. 4°, inciso VI da Lei Federal n° 10.520/02. 

,Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e 
municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte objetivando a promoção do desenvolvimento econõmico e social no ambito municipal e regional, a ampliação da 
eficiência das políticas públicas e o incentivo ã inovação tecnológica. (Redação dada pela Lei Complementar n" 147. de 
2014)  
Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou 
regulamento especifico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação 
federal." (NR) 
2Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art, 47 desta Lei Complementar, a administração pública:F,,S_e.clacão 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; (Eedacão dada pela Lei Complementar n° 147, de 20141  
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. Reda ão dada .ela Lei Com 'ementar n° 
147, de 2014)  
§ 1 .(Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)  
§ 2 Na hipótese do inciso Il 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. ancluido pela Lei Complementar n° 147, de 2014) 
'Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 
I - (Revogado); {Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014) (Produção de efeito); 
Il - 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 prejuízo 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 11 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 1 do art. 48. (Redaçáo 
dada pela Lei Complementar ri" 147, de 2014)  
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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 beneficios 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. 

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. 
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7.2.13. 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. 

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 Especifico supracitado do Município deverá ser adquirido pelo site: 
http: / /www.conchal.sp.gov.br/source/orgaosilicitacao  compras]. 

7.3. Para devida comprovação da análise dos itens ofertados e consonância com a 
exigência constante no item 03 do ANEXO VI - Termo de Referencia deverá ser 
apresentado juntamente com sua proposta as especificações técnicas de cada um 
dos itens ofertados, através de documentos oficiais do próprio fabricante, tais como: 
catálogo, folder e ou prospecto. 

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° 07/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 832/19 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 08/03/19 

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 CNR.3 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 Divida 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. 

Rua Francisco Ferreira Aires 1151 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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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 domicilio 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 Divida 
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 
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 A 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 
Município, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
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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 Editai. 

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. 

9.1.3. Não havendo no mínimo 03 (três) empresas licitantes para a participação do certame 
o mesmo será fracassado conforme art. 49, inciso II da Lei Complementar n° 123/06 
alterada pela Lei Complementar n° 147/ 14. 

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 
proposta de menor preço, com redução mínima acima de R$ 0,50 (cinquenta 
reais). 

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: 

9.3.9.4.1. 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 9.3.9.4., será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar o melhor lance; 

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. 

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.Tarn bém serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 
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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 
especifico 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, 
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 rnunicipio de Conchal convocará os demais licitantes, na 
ordem de classificação. 
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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 
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. 
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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 observância 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. 

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 
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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 
circunstàncias 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 termas 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 legitima 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. 

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 
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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 licitatõrio, 
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.con.chal.sp.gov.br. Caso a empresa deseje retirar o edital impresso, 
deverá procurar o Departamento de Licitação e Contratos no prédio do Paço 
Municipal, e efetuar o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), mediante guia de 
recolhimento para as despesas das reproduções ou encaminhar solicitação através 
do e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br.  

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. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866.8614 - e-mail: Ilcitacao@conchal.sp.gov.hr  
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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 M NICÍPIO DE CONCHAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO 
FERREIRA ALVES N° 364, CENTRO - CONCHAL SP, NO HORÁRIO DAS 09:00 ÀS 
16:00 HORAS, EM D DE EXPEDIENTE. 

C nehal, 15 de fevereiro de 2019. 

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 832/19 

	 , 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 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 	 2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (1.9) 3366-8614 - e-mail. licIta~"anchalsmov.br 
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ANEXO II 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 832/19 

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 integra, estando apta, 

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

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

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alvesn52 364 - Centro - Conchal SI' - CEP; 13835-000 

Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacaoPecenchal.sp•gov.hr 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 832/19 

	 , 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 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 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves nit 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefon f?, (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	ReitacaoconchaIsp,gov.br 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 832/19 

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 ng 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 

Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licit: cao o cot,l als 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 832/19 

	 , nome da empresa (CNPJ) 

	  e Inscrição Estadual ri.°  	 , com (endereço completo) 

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 nu 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 VI 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 832/ 19 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame o registro de preços para a aquisição de 

microcomputadores, tablets e roteador para o Departamento de Saúde. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. Tendo em vista atender as necessidades para informatização da rede e alimentação de 

dados no sistema de informação pelos profissionais das equipes de Atenção Básica, 
direcionadas pela Politica Nacional de Atenção Básica (PNAB), regulamentada pela 
Portaria GM/MS n. 2488, de 21 de outubro de 2011. 

2.2. Considerando que o e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) é uma estratégica do 
Departamento de Atenção Básica para reestruturar as informações da Atenção Básica 
em nível nacional. E esta proposta está alinhada com a proposta mais geral de 
reestruturação dos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, 
entendemos que a qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a 
qualidade no atendimento á população. 

2.3. A estratégia e-SUS da AB, faz referencia ao processo de informatização qualificada do 
SUS em busca de um SUS eletrônico, considerando que serão adquiridos com a 
redução de custos e aquisição com preços menores. 

2.4. A implantação de sistema de informação em saúde da Atenção Básica será destinado a 
Unidade de Saúde da Família Ministro José Serra, conforme aprovação do Conselho 
Municipal de Saúde - Ata de reunião ordinária realizada em 25 de maio de 2018. 

3. DESCRIÇÃO: 

ITEM QUANTIDADE NOME DESCRIÇÃO 

01 10 Roteador Wi-FI 

Deve 	estar 	em 	linha 	de 	produção 	pelo 
fabricante; 	- 	Deverá 	ser 	novo, 	sem 	uso, 
reforma 	ou 	recondicionamento; 	- 	Deverá 
suportar taxa de transferência de no mínimo 
300 (trezentos) Mbps e suportar no mínimo os 
seguintes 	padrões: 	IEEE 	802.11 	b/g/n. 	- 
Mínimo de 04 (quatro) portas LAN 10/100 
Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. - Mínimo 01 
(uma) porta WAN que suporte de endereçolP 
estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. -
Mínimo 01 fuma))  porta padrão USB 2.0. -
Deverá suportar no mínimo os padrões de 
criptografia WPA e WEP. - Possuir sistema de 
segurança de duplo firewall (SPI e NAT). - 
Mínimo de 02 (duas) antenas desmontáveis de 
03 dBi tipo bipolar. - Potência mínima de 
saída de 17 dBm. - Suportar DMZ. - Deverá 
suportar filtro de endereços de MAC e IP. - 

Rua Francisco Ferreira Alves 119' 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-861.4 - e-mail: licitacao0conchaLsp.gov.br  
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Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. -
Garantia de 12 meses; 

02 30 
Tablet 10 
polegadas 

Tablet Android 6.0 ou superior; Tela de no 
mínimo 	10 	polegadas; 	Processador 	no 
mínitnoQuad Core de 1,3 GHz ou similar; 
Armazenamento interno de no mínimo 16 GB; 
Cãrnera traseira de no mínimo 	5MP ou 
superior e a frontal de no mínimo 1.3MP ou 
superior; Possui USB, Wifi e 4G. 

03 01 
Computador 

(Desktop- 
Básico) 

Especificação mínima: que esteja em linha de 
produção pelo fabricante; computador desktop 
com processador no mínimo Intel core i3 ou 
AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco 
rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 
(oito) 	gigabytes, 	em 	02 	(dois) 	módulos 
idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do 
tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, 
operando em modalidade dual CHANNEL; a 
placa principal 	deve 	ter arquitetura ATX, 
MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme 
padrões estabelecidos e 	divulgadosno 	sitio 
www.formfactors.org, organismo que define os 
padrões existentes; possuir pelo menos 01 
(um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; 
possuir sistema de detecção de intrusão de 
chassis, com acionador instalado no gabinete; 
o adaptador de vídeo integrado deverá ser no 
mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, 
possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 
10.1 ou superior, suportar monitor estendido, 
possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, 
sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo 
HD MI, display 	PORT 	ou 	DVI; 	unidade 
combinada de gravação de disco ótico CD, 
DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas 
(com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, 
screll (com fio); monitor de LED 19 polegadas 
(widescreen 	16:9); 	interfaces 	de 	rede 
10/100/1000e 	WIFI 	padrão 	IEEE 	802.11 
b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro 
(64 bits); fonte compatível e que suporte toda 
a configuração exigida no item; gabinete e 
periféricos deverão funcionar na vertical ou 
horizontal; todos os equipamentos ofertados 
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem 
possuir gradações neutras das cores branca, 
preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de 
cor; todos os componentes do produto deverão 
ser 	novos, 	sem 	uso, 	reforma 	ou 
recondicionamento; !arantia de 12 meses. 

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado 

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves nç 364 - Centro - Conchal SP -- CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8611 - 	licitacaot@conchal.sp.gov.br  
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4.3. O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes, 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). 

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 15 (quinze) 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 as 

15:30. 
6.2. Entregas Única. 
6.3. Vigência contratual de 90 dias. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. CEMEC - Rua Minas Gerais, ri° 279 Parque Industrial em Conchal - SP CEP:13835-

000 Fone: (19) 3866-8666 - e-mail: saude@conchal.sp.gov.br  e ou em outro local 
designado pelo Departamento competente. 

S. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. Mínima de 12 meses a contar da entrega do objeto. 

9. AMOSTRA: 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

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

ao exercício de 2019, a saber: 
11.1.1.n° 4490529999/103010010.2.028/02.13.01. (980) (981) - Fonte: Tesouro 
11.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
12.1. Roberta Fávero - Diretora Departamento de Saúde 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 832/19 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

TELEFONE: 	 ENDEREÇO ELETRÔNICO: 	  

Apresentamos nossa proposta para o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 
MICROCOMPUTADORES, TABLETS E ROTEADOR PARA O DEPARTAMENTO DE 
SAÚDE, acatando todas as estipulações consignadas neste edital: 

ITEM QUANT. UND ESPECIFICAÇÃO MARCA 
R$ 

 UNITÁRIO 
R$ TOTAL 

01 
02 
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: 

Prazo de garantia do objeto: 

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. 

Declaramos que os itens ofertados atendem todas as especificações exigidas 
no Termo de Referência (ANEXO VI) deste Edital 

Rua Francisco Ferreira Alves n9 364 Centi o - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacno@conchal.sp.gov.br  
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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 	2019. 

Assinatura 

Rua Francisco Ferreira Alves ng 364 Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-rnail: licitaeaoPconchai.sp.gov.hr  
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 832/19 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Aos 	dias do mês de 	de 2019, reuniram-se na Prefeitura do Municipio de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. THIAGO DOS SANTOS MARIA, de acordo com o Decreto n° 

4.045 de 02 de janeiro de 2019, 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 

microcomputadores, tablets e roteador para o Departamento de Saúde (exclusivo 

para ME, MEl e EPP) nas quantidades, termos e condições descritas ANEXO VI - 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 REFERENCIA, a partir da requisição de pedido pelo 
Departamento/Setor requisitante de acordo com as especificações, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

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

defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

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

partir da data de assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

5.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador/ Prefeitura do Município de Conchal SP. 

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: 
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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. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP; 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax (19) 3866-8614 - 	licitacaoacouchalsp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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; 

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

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

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

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 municipio 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. 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 	 0 0 0 0 8 9 

.1(7 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

11.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Principio 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 capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA 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) 
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ANEXO ÚNICO 

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

TERMO DE ADESÃO 

	 , portador do CPF n° 	 e 

Carteira de Identidade n° 	  , residente e domiciliado no endereço 

n° 	no 	Bairro 

	 , na cidade de 	 , representante legal da 

empresa 	  cadastrada no CNPJ/CPF sob o 	n° 

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

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

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

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

Cidade, / / . 

Assinatura do Aderente 

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

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

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

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

PDS 

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

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves n.‘2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao0cortchal.sp.gov.hr  



IV 0  0 9 2 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Art. 5° - O Poder Executivo deverá promover campanhas de 
esclarecimento e estímulo à doação, corno 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 
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DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

t,9 

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 liquido percebido, podendo, a critério do doador ser maior. 

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves n9- 364 - Centro Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao0conchal.spgoy.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

000094 

	

Art. 	- 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° /19. 
Registro de preços para a aquisição de microcomputadores, 
tablets e roteador para o Departamento de Saúde (Exclusivo para 
ME, MEI e EPP). 
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 Francisco Ferreira Alves 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 	licitacao@çonchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 000096 

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 ne 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ;00097 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 832/19 

REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, TABLETS E 
ROTEADOR PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

(EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP). 

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 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 remete'.  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. 

'Lua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13335-000 
Tele. me (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchaLsp.gov.br  



232 — São Paulo, 129 1,33)   Diário Oficial Poder Executivo -  Seção 1 salgado. 16 de fevereiro de 2079 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

PREGOO PRESENCIAL 
Torna pillko aos interessados que esta aberto o Pregbo 

Presenciai 06119. Processo 774/19 - Mijem: Registro de preços 
para aquisição de equipamentos para o Desde de Salde -
Encerramento da 18/0249 às 0530 e abertura às 1000 horas 
- 0 edital completo podmá ser adquirido no sita miou conchal. 
sogostlar e ou pelo e-mol: lisitaCaositconchalspgartbr- Maio-
res informaçées poderia ser obtidas na Rue Remisso E Alves 
364. Centro, Conchal SP, nos dias liais das 0h04 es mino horas 
ou anrvés do telefone (19i 3866-860. 

Conchal. i 5 de fevereiro de 2019, 
RN:atua Moreno Penh, -Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Torna pubico aos interessarias coe seta aberto u Mogno 

Presencial 07/15 Processo 632/19- 	Registra de preços 
para amimas, de mimacomputadores, rabieis e roteado, para 
Depto de Saúde {Eadusivo pare ME. MEI e EPP)- Encenaremto 
cila 50A3N9 às 59:04 e abertura às 10reo bares - O edireJ 
completo poderá ser adquirido no cite unnsecconihalsp.goehr e 
OU pelo arilado liciracaotecondelsp.geiv.hir - Maiores informa-
çies poderão ser obtidas na Rua Rancisre F. Alves 364, Centro, 
Conchal SR nos das dto., das 08:D2 às 16:00 binas o9 através 
d. Mero., {19)3E66-8600. 

Conchal, I5 de fel. .ateiro de 7019, 
Ilaphael Moreno Panihi -Pregoe. 
PREGAI) PRESENCIAL 
Torve peNico aos interessados que está aborto o pregàe 

Piesencial 08119, Processa 033/19 - Objete: Reunira de preços 
para aquisição de marciais hospitalares para e Depus de Soada 
- Encerramento lira 1110119 as 09.30 e abertura às toco 
horas- O aduai completo podara ser adquirido nu sim ensra 
corichalspiumebr e ou pelo e-m. 	leiraCactecondial.sisgev.br  
- Meteres eilammrtaes. ondeia ser obtidas na Rua Francisco F, 
Alves 364. Centro Conchal SP. nos dias úteis das On:UP as 16:12 
horas nu através- do zolarone (19) 3565-560n. 

Conchal, 1S de fevereiro de 2019. 
Rapinael Moreno PanIni - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Torna pilde° aos interessadas que esta aberto o Pregos  

Preaeneal 09/19. Processo 983119- Objete pegistia de preços 
para conhatecatre de 50/50590 .peualivesie poro prestação de 
serviços de mames cardiolegires - Encerramento dia 13/03/19 
as C9:3De abertura as 1020 horas- O edital complete pudera 
ser adquirido rao Site ervrostandial.sragovbr e G41 pelo a-mairt 
licinaCactexonehalsp,goubr 	Maiores infermspies poderão 
ser obtidas na Rue Francisco F. Alves 364. Centra Conchal SR 
nos dias rireis das 58:00 es 11,00 horas ou amasies do tderone 
090 35658600. 

Cenchel, 15 de fevereiro de 1019. 
Rapihaelt Morem Panai-Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Torna publica aos ratieressadOS que está abem, u Pregrac 

Preserrial 10/19. Processo 984700- Objeto: Registro de preços 
para a aqUi5100 de gêneros ainnensickó para programas do 
boto de Promoção e Assistencia Social lEaxaveis Panificado, 
Pernriveis e 60060/0) - Encovai-cento dia I sto311 9 Is 0920 e 
abertura Is 10,00 horas- O edital completo poderá ser adqui-
ride no silo wavocconchalsp.govár e os pelo ernait licita:ao@ 
conchalspmeishr - Maiores informações poderão ser obtidas na 
Rua Francisco SAI.% 364, Centro, Conehal SR nos Mas úteis das 
Ox:M ar 1000 berro nbatravõs do telefone JIM 1000-20119, 

Concha. 15 de fevereiro do 1315 
Ra Filmei Moreno Panar - Pre anua 

CONCHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS 

Avisa suspensão ternatuana Pregão Presencial ni030.019. 
A Prelertura Municipal de Cendras canseira a suspensão 

temporária do Pregão Presencial n^034 0t9, mareado para o dia 
21102/19. que LM Conta objeto o registra de preços para alui-
sloSes futuras de Ione e cartuchos de tinta para iihprotéseras 
(Tendei Reis - Prefeito Municipal,  

COSMÜPOLIS 	 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N. 003f2019; TIPO CE VO-
TAÇÃO: Pregão Menor Preço.: OBJETO. Astuisiçan h Tonar 
para Impressora{ para as Secretarias de Sande e Promoção 
Social RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "proposta de Preços" e 
"Habilitado' ati as 0200 horas do dia 0/103/2019: LOCAL DA 
SESSÃO: Sede da Preleitura Municipal de Cosvoipairs, Ruo DL 
Campos Soles, n' 39a, tenho, Cesméporlits5P na Sala ele Cnna. 
presltichagies. O Edital comutem poderá ser obtida pelos iam-
ress.Jos na Sala de Compras o Licitações conforme endereço 
acima nos seguintes horários: das 9:0(1 as 16:00 heras, através 
de solicitação nu e-mail cerne:darmos opolls.sagoubr ou pelo 
t:o wirAecounoodisatugovbr . Para todas as referendas de 
termo sena observado o horário do Brasília 101/. 

COMUMCADO DE ozsciAssiririKiko 
Pregão Presencial a": 0131/2018 - Premisse 52961131P -

Objeto Registro de Preço para Aquisiçan de materiais para lim-
peza e descartáveis para a Secretarie de Saldo papás a empresa 
RICARDO GONÇALVEZ ITAPIRA foi DESCLeSSIFICADA por não 
apresentar as emigras do Lote 4 dentro da prazo cliente disso 
por se matar de sétima empoce participante dedaro este lote 
4 FRACASSAM 

EXTRAIO DE CONTRATO 
CONTRATANIE: Prefeitura MunicipaI de Cosmopetis; 

TRATAVA: Constritora BMS Lodo EPP - 'Alteração do Conluio 
LT 	153718; ASSINATURA 	ORIETD, Cantrateçãe de 
empresa para reelpef.06 da erosão nu udu iiga Sarreiro Ama-
relo na Rua Paulo Leiva Mareflo. com  forneamento de materiais 
e mão de obra, MODALIDADE: Convite e° u25A 8 fpronegação 
de contrato), 

EXTRATO DE PRÉ-CONTRATO 
CONTRATANTE Prerlánua municipal de (osinopolis: CON-

TRATADA, Industrie e Comercio Taunus Lida - PretContrain iP 
001/19: 0001500000: 060311 9: CRIEM: Carlarvamento de 
imóveis indusuials a sarem disponibilizados ?era o programa 
terripararin de incentiva de aluguel em decurrénoia da araplia-
Cão ou Inas:fação de empresas, indisidas, agroindostries e 
prestadores de ser.içes ema bekgidtx ou a estabelecerem-se nn 
liinoisrPi. de CosmnPolis.: MODALIDADE: Chamamento Publico 
n" 001110. 

CosmSpells, 15 de Fevereiro de 7019, E noã Jose 11,211P - 
Prefeita Municipal 

COTIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

CAIPJ:12.538.443100042ZOTIAAMBIENTALRS 2.68554218 
CNP.1:22.721564/000t25METOD9 utriFORMES RS 1145[19.43 
(Minta 941.775a:0Ln siMiCEADADISTRISUIDARAIISI.I96,45 
CA179:34.028.31619231-23 EMPRESA BRASILEIRA Cie COR-

RÓIS RS 22.64722 
CrIPI 5.878.9012/9001-37 (ListER LOPES RS 199.120.06 
CNPV:13.037.587AP01-95 AGIT) POSTO SPV/ RI 53231.34 

IDSRFC_ATIVArOs pagernemeS amorizadcasoão obedecem 
ordem eranalogica ditado pelo atigo de lei 8.666193, por se 

batas do serviços materiais e meios inthipensavem a obrigaçães 
da adrnMstração. 

1) PA 00 411.57N2010, PP n' 05/2019. Objeto: Registo do 
Preços para fornecimento de (escrete Usinado. HOMOLOGO 
todo o prneedimente Ikhatõric em fama da licitante vencedora 
LUCENA CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LIDA Fre 

a) Rodrigo. Trvare5 Dantas -Semeie.° Municipal de Obras 
e Serviços Urbanas. 

20 PA n• 42.91912018. PP R' 0508019. Objete: Conuala-
ção de Enviesa para Postado de Serviços de Pesquisa de 
Pr.gbi Reserva. Emissão, M.(açãO Remarcada Endosso e 
Forrectirnento de Passagem Aéreas Nacionais, internacionais 
ê Hospedagem para Servidores e Colaboradores Munropms, 
quando anil viagenseadusivas de interesse p0Mic0. HOMOLOGO 
Iodo o procedimento licitatório em favor da I iotante vencedora 
ORLEANS VIAGENS E TVRISMO LIDA ME. 

a) Jose Lopes Alho- Secretário Municipal de Governo 
At150 OE LICITAÇÃO 
A PI atei nua do Monkipio de (oda torna paliou pi confie-

cimento dos interessados que na sala de iddleçoes do Depto de 
Compras e LICiraCber-, sito à Au Pot. Joaquim Barreto, 1000 
Bairro Arabia - Cotia/SP. gire Seta manada em ate páNiro a 
licitado descrita abaixo. 

1) PA ri° 35.800/10ill, PP 15/2919 os 00:10 hs do dia 
11M30019, Objeto Regime de Preces para fornecimentos de 
Árvores Plantas e Insolam 

a) Rodrigo Tavares Dantas - Sofreado Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos 

sdiral mito dispenivel para a retirada dos interessados. 
através da Xrio da Pealeitura Municipal de Cotia. Atontearia. 
sogosbr 

AS150 CrE umençArs 
Prefeitura do Município da Cotia, tema públ MI p/ conhe-

cimento dos interessados que na sair de licitações do Demo de 
Compras e LiCitiOeS, siso a Am Pret. Joaquim Barrota 11300 
Bairro Arallaia - Cotia/SP. que saro realizada em ato público a 
ítcitação descrita abaram 

PA rt. 2.149/2019.PP n20/1019 as 09:Inais do dia 
/09.0039.0bleto: Contratação ele empresa para locação dell] 

íons) aparelho de oltrassom. 
Cr edital estará disannlvel para a retirada dos interessados, 

através do sitio da Proleitore Municipal de Celta itravvorsersha, 
sp gots be 

a) Magno Sauim -Secreldrio Municipal de Saúde 
1) Termo Adirlvo DOI ao contrato 016I1X- Proa 15964/17 

- Pregão 0851 7-Serviços de impressão departamental por meio 
de multifuntionals, Prorrogar o prazo contratual por roais 12 
meses. Contatada  COnSoreio OR130-0 - data ais 05/01r2019. 

2) Extrata de ARP 005105 - Pnx- 35.417118 - Pregão 
U5119- Registro de Preços para locação de banheiros quirrices 
trenvhdarlo do registro: MIE COMERCIO COMUNICAÇÃO E 
EVENTOS EIRELI-EPRoaleresundário em reais:111 - RS 151,00 
uni/ 03 - 05 18860 Lin 11 Data .250.150211019, 

AV150 DE ucrrm,Áo 
A Prefeitura. do Municio:Ri de Cotia toma público pf cainhe-

cimento dos interessados que na sala de licitam!. do Depilo de 
Compras e licitações, sito à Au. Prot. Joaquim Barreto, 1000 
Bairro Pildara - (obaiSP. que será realizada em ato padre° a 
licitação descrita abaixo: 

11 PA rét 46,701/2013, PP 0112019 às 13:30 hs do da 
01/03/2019. Objeto, Registro de Preces para fornecimentos de 
Material Escolar. C edital ser:Rindo de acordo cora a deter 
ininação do Tribunal de Contas do Estado de [Co Paulo esta 
disponivel no sita da Oro:ilhota para retirada. 

a) Neusa Abreu -Secretaria Municipal de Educação 
0 edital está disponível para n retirada dos interessados, 

atrases do sino de Prefeitura Municipal de Cotia, enesecoda. 
samcolar 

CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA  

Aviso PE LICITAÇÃO 
Processo nt 002515nu-PREGA0 PRESENCIAL rã 9172012 

A Camara Municipal de Cotia, sorrio palito para conhecimento 
dos interessados que, no Soror de Lidtaçãe1. Compras e Coo-
Raios localizado na RUA Batista Capelos. 00 91. centra Cotia, 
SP, em ato público, no dia 1819272019 (quinta-feire), 01 9 horas, 
suai retdicada licitado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
cujo objeto é a Meação de 1 rua grano geradas do 1001060. 
confere espedlicaçiies a erudições tonstantes do ANEXO I e 
VII. Maiorros inlormaçães e copra do nertal estão dlaponiseis aos 
intereOddOS no Setor de Licitações, no endereço anima doado, 
no horário das Bh às 17h, de segunda a sexta-feira, o II pelo sita, 
weratoodasplegibe Cotia, I5/02/2019, ir, Diorneneis Andrade 
Siva - Presidente. 

cRtizAuA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZAHA 

COMUNICADO: uctraçÃo ABERTA 
Modalidade: Pregão Presencial n't 05/1019. Objete: Rege.-

no de preços destinado b contrafação de empresa especializada 
para prestação de serviços de eYaler5 laboratoriais, para aten-
dimento dos usuários da unidade básica de salde-da município 
de Cruzd ia - 55 com lanecimento de mão de obra, materiais 
e todos os equipamentos neressarins Tipo de balada: menor 
preço global. cata de realização: 262212013 - as 930 heras 
Edital snsponivel: tionsAuccuailiaso.govx ou retirar no setor de 
licitações. Mais informações na Ordenem Municipal de Cruza- 
lia, ria Avenida Luiz Zandonad, 	120 ou atreves do telefone 
08) 3376-1112 2 33761795. Jose Roberto Cinna - PrOfeho 
Municipal. 

OESCALVADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO 

Ai150 DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/19. 
OMETO, Registro de Preços para eventuais cantrataçOes 

lutaras e parceladas da empresa para carnição de Servir" de 
transporte de pacientes, em veiados tipo: mierotimihus, com 
no mínimo de 25 [vinte e seis) lugares, veiculo tipo sair com 
no mínimo IS {quinze) lugares e. /ónibus, com no mirins. 40 
(miarmos e seid lugares para tratamento do salde tora do 
Municipio DATA DA REALIZAÇÃO: Dia bi do março de E. Dr Si, às 
08h3Ornin. no Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Descalvedo, 
São Pauia localizado a Rua José Quinto Ribeiro o° S5, Centro 
REDRADA DO EDITAI.: o Edital comprem paderà ser retirado na 
Seção de Licitação-à Rua José Qutrino Ribeiro, O.- 5S, OCSRI vedo 
- SP, no Iteraria das 10 às 16 horas nos das dois. de segunda 
a sexta-feira e Também, encontra-se abrandem' para desuniam{ 
no só,: vtwoodesçaleado.sp.gov,hr "U cindes - Pregoo Param-
cid-, a partir de 18 de fevereiro de 2.019, no peruado vespertinos 
INFORMAÇOES, Fone. (191 3583-5300. elas e-mai: licitado* 
descalvalosplev.Ist 

Desenhada, 15 da fevereiro de 2.019. 
António cedes Revinni-Pre(eito 
AVISO DE NCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°009119. 
OBIETO: Cenhateeão de empresais) para ministrar aulas 

nos cursos de, *abadar e torneiro mecánices eletricista insta-
ladort contando tIêtricos e avniliar nioxánico automotivo para 
atender ao Centro Municipal de Formação Profissional DATA 
DO REANZACAO: Dia 01 de março de 2.019, ás 13n3Dmin no 

AnEtvairo da Prereitura Municipal de Descalvado, são Paulo, 
localizado à Roa José Quitem Ribeiro n• 55, Centra RETIRAM 
DO EDIAL C Ui& completo pudera ser retirado na Seção de 
Uellação. à Rua José Quiriru, Ribeiro, n° 55, Desrvivado- SP, no 
horário das 10 às 16 noras, ris dias Ateis de segunda a sesta 
-feira e. também, encontra-se dispartivel para dosindoad no sue: 
wanordesealvedasp,gov.br 1.1ritasees - Prega° Presencial•, 
a partir de 113 de fevereiro de 2.019, no período vespertina 
INFORMAÇUESt Fone: {19) 3583.9300, e/ou e-mair líritxaoSa 
descalvadosmgoribe 

Desenhado, 15 de fevereiro de 2.513. 
Anuindo Carias Reschel-Fneleim 

DIADEMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
DESP. SECR. FINANÇAS 
Achaled-se abertafS) imSmv. de Compras deita Prefeitura, 

els) xguintels) lidnaçadOe2: 
Prooão,53/19 - PC:117/18. Objeto: Fhest. de Sere de Locar 

çáo de:Veiados de Pequeno. Médio e Ceando Porte Com Moto-
rista e Sem Motrista.Agendedo: G} A13119 Os 09M10. 

Informações, Meu retirada Edital completo, mediante tara 
de 0015,00, sim no Sem-Cornaras da MED, R, Alm hiante Barroca, 
111 -SAL SY.DirCe -Diadema, em dias oreis das 0920 as IS:Tinh, 
Td: 4057-7774 nu no sito. massa dendep gi ne br 

REIS 

PREFEITURA MUNICIPALDE DIRCE REIS  
Comunicado 
Tomada de Preços n't 0572018- Processe et. 53/0118 
Torna público que a mesma foi anulada mm base nas 

informações no termo de ano/ação hem corno no Item 2612 do 
Editd - Dirce Reis, 13 de fevembo de entn- bulidos Senhora 
Benini -Prefeito Monkipet 

DUARTINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA 

Aviso de Licitado 
Encontra-se aberto na Secretaria deAdministradaPazenda 

e Panejamento da Prefeitura Meniripal de DikInilla, Estiado de 
São Pauk,ConrvnEnda n°. 01.2019, que tem por objeto a Core 
cessão de linha regular do serviço de trempe rie coletivo urbano 
de passageiros deste Abandoo de Domina, para a exploração 
do serviço. A abertura dos envelopes dar-se-á as 09.90 horas 
do dia 25032015, na sede desta Prefeitura, situada na Rue 
Henrique Ortelá. o 117 - Cear.. Lep. 17.478-000. [Martina 
- SR CS interessados poderão retirar Editai de Conoorrencia 
completo, junto a está Prefeitura Municipal, ominam. endereço 
.Pmrneotionadas de Segunde à Seda-Mira. das 08:00 as 11:00 
e das 13.00 às 1500 birras e na Internet através do sita %Mu 
duartinasogosabr. Outras Intormaeles saião fornecidas peto 
telefone 114132822282. 

EMBU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU 

O Prelado de Entra das erres RATTRCOU o processo de 
DISPERSA DE LICITAÇÃO NP' 02119 com base ous Artigos 24, X e 
26 da Lei Federal n" 8.25E193 pare locação do imóvel localizado 
na Rua /ga rapava. ri' 15, Jardim Sarro Eduardo neste Municio.. 
tenda como administradora a empresa SPG AdhUnistração de 
Bens PrOprim EIRELI, inscrita no COPO ni 21.391.2152001-34 
para instalação da nova Base da Guarda Cal Municipal de 
frito das Artes.Ern, 152212055. Prerene. 

CÂMARA MUNICIPAL DE EMBIJ  

O Presidente da Camara Municipal da Irlanda Turística de 
Encho das Artes tema público a HOMOLOGAÇÃO da certame 
diÓTATOMO PREGÃO PRESENCIAL N. 041019- PROCESSO 07 
08/2019. saio objeto á AOUisiçÀo DE MATUTAIS DE ESCRITÓ-
RIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA adjudicando o Teimei-
mento ás empresas, RASEI( LoGISTICA E SUPRIMENTOS LIDA 
ME, COPO:12.691 ,321/0001-97, ganhadora doe lotes 1, 2, 6e 7, 
cujo valor lotai ê de RS 36.720,09. Norma 01V-0 COMERCIO 
E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS [RELI. CNP): 12462495/0001-
07, ganhadora dos lotes 3; 4, 8 e 5, ajo odor total d de RS 
10.211600. Empresa AUDI NE:SOCIOS E TECNOLOCVA OROU, 
CUIM: 21.379.45611001-134. ganhadora do. Ines 5, coo valor roto! 
é RS 7.489,00. Fitem as empresas supras ceadas, convocadas 
à assinatura do contrato e a vinca. 05 materiais a partir do 
recebimento da autorização de fernerimento. Entrou das Artes 
15de fevereiro de 2019.1iodo do Prado Santos- Presidente 

EIVIREL-GUACII 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU 

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Segundo Temo aditivo de Prazo au Contrato Administrativo n.' 
005012917 REF.: Pregoo Presencial n.° 001112017 

Contratante. Prefeitura Municipal de timbu Otraçn Con-
tratada: Solutos:1c Terraplanagem e Transportes Reli Objeto. 
Execução cie operação do roleta de resíduos solides doMdtereS 
urbanos com dirimi. de eaMinhdes rol motes computadores: 
transpona e destinado final dos residuos stitides dornicliares 
urbanos em ateria Sanitário devidamente lioarviado, pelos 
órgãos ambientais competentes conf..e eSPeoriicacees cor 
lidas no Anexo R- Ritmaria' DaSaiteo e dentais esigências 
conddas no presente edital licitatdrioarigiorisi 	672018 a 
03/110011 Fundamento: amparo legal no alado 57 da Lei ru'i 
8.666153.Embu GrUeçu 15 de fevereiro de 2013.Maria Lucia de 
Siva Marques - Preferia Muniopal 

CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU  

TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO CONTRATO 001/10151 
- CONTRATADO - 

TELES-DEKA BPASR S/A - 0111T0: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SFEMÇOS CE 
TELEFONIA MOVEI, PESSOAL (5MP) PARA OPERAÇÃO DE 
TRANSMISSÃO DE VOZ E DADOS, COM A DISPORIRNI7ACÃ0 
DE 110100010 DE ESTAÇÕES MÓVEIS EM REGME DE COMO. 
DATO. CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E NOS TERMOS 
DAS CONCESSOES OURIRGADAS PRA AGENCIA NACIONAL 
DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATE/ - TOMADA DE PREÇOS 10" 
000017 -VALOR -At-MANUAL IT1 48.024.00 (quamota -e oito 
rol e vinte quatro reais) - CLARIDES LEONARDO LOS SANTOS 
- PRESIDENTE, 

EDITAL TOMADA O( PREÇOS Ne 001/1019 - A Cãmera 
Municipal de pmba-ariaço, Estado de São Patio,atnares do 
Pictiente da (Ornara. Elarides Leonardo dos Santas toma 
púdico aos interessados abanara de licitação TOMADA DE 
PREÇOS 0012019 para AiçoiSIÇÃO XE CARTUCHOS DE TONERS 
CONFORME UNTAI E ANEXOS, as empresas interessadas ore 
participar do Certame precinjo obter o CRI até o Ser.uo da 
anterior da data de abertura dos envelopes DAM DE ORCO 
DO CERTAME:31/02/219, DATA DE ABERTURA POS ENVELOPES:  

9710312.019 ha 
até as MEOU

43,14 envelop 
3~ siasQ9 E ror mie com a Lei 

n° 4.646193, e 	as nonnas estabelecidas mole Edital. Cs 
interessados 	colo raiar gdhélamente o estriai completa na 
sede da filmara Municipal de Endiu-Guaço, no horário da 9h00 
as 161100, nas dias Mieis ou na sita wervicamareternbugead. 
som:miau Maiores esclarecimentos poderão sia obtidos pele 
telefone {11)46612422, 4661-860% 4E61-9981, ramal 103 ou 
pelo e-mail ScitareascrartretostliCarnareelabuquacuspgoobe 
Embu-Guavi, 13 de fevereiro de 2019. 

ESPIRITO SANTO DO TURVO  

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPIRITO SANTO DO TURVO 

PuolicaçÃo DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL IN, 97/201 9 -Aquisição, e hm/Nado de 

Equipamentos Esportivas para PeCreterla Muniervi de 'mento& 
o Cidadania Mentiam de Repassa mi 812755/201EO1MEXPIXA-
Cipemação: 106282-55201 d. A Prefeitura Municipal do Espirito 
Sonso do Turvo • SP comunica a todos ou interessados. que se 
encontra a disposição, o editai Ildlatuno referente ao PREGAO 
PRESENCIAL o' 07/1019 do tina 'Menor preço por ITE61".A entre-
ga dos eme/rapes devera ser até o dia 07 de marco,. t312rvain. 
Maiores informações no Denta de UdidoSes, ovariana R0.1 Li no 
dos Santos 	cenlro pela telefone (141 3325-0500 ou e-mail 
I ichadosetespiiImartid otarunspgms h, e retirada do edite) pelo 
sita eletronuo da prefeitura: vAionumpiritemantiodoturvuspooubt 
Espirito Santo do Turect, 14 de fevereiro de 2019. 

PUBLICAÇAO CIE EDITAL 
TOMADA DE PREÇO re 01/2019- Contratado de empresa 

especializada para a prestado de serviços de moapearnsme 
as/altiva pasimentaçao asMkica e guias o Sarjetak Milforrne 
pujem memoriais dearvmuee, manterias, Monogramas faie, 
-financeiros-ed.-nata elementos técnicos em anexos- e este edital, 
Sob o Regime de Empreitada por Menor Preço Global Contraio 
de Repassa o' 845955/2n17. A Prefeitura MunieiCal de Espirito 
Santo de Turva - SP comunica a todos se interessadas que Se 
encontra a disposição, o editei Retinto Mi referente a TOMADA DE 
PREÇO 00 010019 do tipo "Menor preço ater Global-, A entrega 
dos envelopes devera ser até o dia ar de março. as 091610non. 
Maiores inIccrreçoes no Depto de Licitações, situado na Rua Loa 
dos Santos sin.. centras pelo telefone 114) 3375-9500 cu e-mail 
litiortziotaiespbRosantodoturveeseegavbr e rerirada do edital pelo 
sit. eletrióniCo da prefeito ra:11,,,, espidtosarundoiurensp gmrha  
Espírito Santo do ruiva 14 de ferreteim de 201 9. 

RE riFicAçÃo DE PUBLICAÇÃO DE EDITAI. 
PREGÃO PRESENCIAL SRP PP 05/2019- Registro de Preços 

para Atm isição de Pneus Novos. não podendo haver pneus red. 
padas. meuá Md dos ou remodelados, devidamente corbfkedos 
pelo INMETRO, com TROAR PEAR igual ett superiora 36D Tração 
A e Temperatura A. tom numatietn, dinnarento e balance-
amento e bicos inclusos Camara de Are Protelar para frota 
municipal,A Prefeitura Municipal de Espicho Santo da Trovo- SP 
comunica a todos os interessados. que se encontd a first:tardo 
o móbil Pcitatorio referente ae PREGÃO PRESENCIAL SRP 
05/2019 do tipo "Menor preço por ITEM', A entrega dos envelo-
pes devera ser até e dia 27 de fevereiro. ãs 13h3Ornin Maiores 
informaçoes no Depto de inaroçSes, situado na Pua tino dos 
Santos 	centres poll o te.lefuhe 1 5 41 1 575-5505 ou e-rnd t I ici- 
lacaoCespldtosernedurumw,rquelg e retirada do edital pelo 
salte elatroreco da prelatura: tviennespidrosaniodolemasogov 
ha Espirito Santo do Turra 11 de FEVEREIRO de 2019. 

PORLICAÇAD PE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL 511P N' 061015 - Registro de Preço 

para Connorado de mimosa de prestação de Serei05 de 
Prdemes PentariaS para usuários da U.B.5, atrases de Secretarie 
Municipai de Saúde da Prefeitura Morldpel de Espirito Somo 
doi:fervo-A Preleiture Municipal de Espirito Santo do Turvo- SP 
comunica a todos os interessados, que rv encontra a disposição, 
o edital Rebitado referente ao PREGÃO PRESENCIAI 5RP n° 
052019 do tipo "Menor preço por LIEM". A entrega dos tri 
limes devera ser até o dia 01 de março as 05h0Omin. Maiores 
informações no Demo de Lidtações situada na Rua Lino das 
Santos alui, centro, pelo telefone 1141 037591090u errnel iiiici-
ladorraespirkosamodeturvasp.goobr o retirada do adio' pelo 
sito eletrónico da prefeitura: nivoraespirrimantodoturvosagov. 
br. Espirito Santo do Turvo 11 de FEVEREIRO de 2019. 

ESTRELA D'OFSTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE  

EDITAL DE PUBLICAÇAC 
EDITAI LICITAÇÃO: 2101.2019 PROCESSO: 179/SW_019 

MODALIDADE: Concominda Pública QUIETO, 'Adrenstries òe 
terrenos urbanos integrantes do Património Municipa, Sins hen. 
fettorfas. situado nesta lidado c cornam de Estrela ettiestenr. 
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PUBLICA: Dia 21/03/2019, 
às anhTarnin, no Setor de 0015050es da Prefehtaa. Rã,. Municipal 
'Prefeito Wlson Nogueira tapa", ria Soa Balda, n^ 619- Jardim 
São Paulo, eme Estrela d'aeste - SP trillast: O Edital completo 
poderá ser adquirida pelos interessados pessoalmente, allalles 
do e-elad, istrtacaolOpmestrela.setgook ao polo sie de 
nua muniripal ensõespinestrele.spgovbr re betão Licitac&S. 
INFORMAÇOES: Malar. inlorrnações Polo telefone 117) 3833 
9411, nos dias úteis no horária das 07h3Dmin às 16126min 

Prefeitura Municipal dr Estrela d'Oester5P. 15 de fevereiro 
de 2039. 

MARCOS ANTONIO SOES LOPES-Prefeito Munkieel 

FARTURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA 

AvI50 00 Ui:NAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAI N0 0412019 
PROCESSO N" 07119 
Encomie-se aberto no Setor da Vodu). da Prefeitura 

Municipal de Famosa, a PREGAU PRESENCIAL 	00/2019 do 
ripo Menor Preço por bom, objetivando as 'REGISTRO DE 
PREÇO PARA EVENTUAIS AQUESIÇÕES DE POÇAS PARA VEICU-
LAS DE PEQUENO. MEOIO E GRsNDE PORTE, MAQUINAS DE 
PEQUENO E GRANDE PORTE.TRATORES E MOTOS PERTENCEN-
TES A FROTA MUNICIPAL, PELO 000)000 DE 12 MESES-. 

A ema° de credenciam ente e ~RIM dos erbsaiilpeS Sairá 
realizada no dia 78 de fevereiro de 2019 is 03:00 horas. 

Informações: de 2' a 5' feira, das 1300 as 17,00 horas na 
Praça Deodedono Ribeira n'444. neste Municipla-Nefoner114) 
33013-9332 / 3368-9344 ou ennailt lotilachoMfarrom.sagoUltn 

Prelados Mania aa1 de Fartura. em 15 de fevereiro de 2019. 
HAMILTON CÉSAR BORTOTTI - Prefeito hilunirtrial 

FERNANDO PRESTES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES  

CONTRATO le 052018 
1° TERMO Ano Ivo 
contratante: Pretertura MuniciPol de Ferna0de Prestes, Co, 

trataria: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR OE MONTE 
ALTO - AAFMA,; Objetai Fornecimento Parcelado De: Góneros 
Alimentícios ma Ag rimItura Familier E Do Empreendedor Familiar 
Rural, Destinadas Ao Atendimento Da Alimentação Escolar tio 
Programa Nacional De Alimentação Emular - ENDEIPNAE; Adi-
lamentos: 11 Rd prorrogado o podes de durado Ir Contrato, 

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 1S/02/2019 09:45:58. 
RE' de Serie do Certificado: 2121938ADB6794C1D469E11C3013F3799C103112FIA 
[ Ticket 38885660 1. www.Imprensaoticial.com.br  
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Informações complementares: O edital em inteiro teor estará à disposição das interessados 
nos sitos www.portaldeçampraspublicas.comásr e seobentodosul.atendemet. Quaisquer 

informações poderão ser obtidas no Departamento de Suprimentos e Patrimônio • Divisai() 
de Compras - do município de São Bento do Sul, situado à Rua Jorge Lacerda, 75, Centro, 
das 081-00 às 13h00min, ou através do telefone (47)20.31-6199. 

São Bento do Sul, 12 de fevereiro de 2019. 

ADELINO DENK 
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

CARLA ELOISE MOLBAUER 
Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Na 152/2018 

O município de São José, leva ao conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação tipo Menor Preço. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAIS) ESrrECiAI.12ADA(S) PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS 
OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC. 
Cata e período da cotação eletrônica: Do dia 18/02/2019 às 18h00rnin até o dia 
28/02/2019, às 14h0Omin. Inicio da disputa: 28/02/2019 às 14h0lrifin Via Internet, no 
Endereço Eletrônico: htpp.//wbc.pmsj.sc.gov.br, na data e período acima indicados. 
Recebimento de lances: Via Internet, no endereço eletrônico: htop://wbc.pms.j.sogov.br, 
imediatamente apôs a apuração dos propostas. Maiores informações: Pelo fone: (048) 
3381-0002, pelo e-mail compraseletronicaspmsj@gmail.com  

São José, 15 de fevereiro de 2019. 
KETY SILVA TRIERVEILER 

Pregoeira 

ESTADO DE SÃO PAULO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO MARCONDES 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Ne 2/2019 

PROCESSO LICITA-FORRO 03/7019 
A Prefeitura de Alfredo Marcondes torna pública aos interessados que se 

encontra aberto o Processo n" 03/2019 - Pregão Presencial ri° 02/2019, Tipo Menor Preço 
por Rem, que tem por abjeto a Aquisição de 02 (dois) Veículos Zero Km, Tipo Van, um com 
Acessibilidade a Cadelrante e outro Normal destinados, respectivamente, ao Setor de 
Saúde e ao Setor da Educação desta Municipalidade. A sessão será realizada no dia 07 de 
março às 14h0Grnin horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Município de Alfredo 

Marcondes - Rua Osvaldo Cruz, 401 - Centro - Alfredo Marcondes, O Edital está disponível 
no 	site: 	wwizielfredomarcondes.sp.gov.br/licitacao/, 	ou 	por 	e-mail: 
pifilicitacoesmarconcies@hotrnailcam, ou para maiores esclarecimentos telefone (13) 
3266-4090. 

Alfredo Marcondes, 14 de fevereiro de 2019. 
ELZA GRACINOA COSTA TUMITAN 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO 

AVISOS DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS NO 1/2019 

Processo n° 12551/2018 
Objeto.- Contratação de empresa especializada em execução de obras de drenagem na Rua 
França da município de Amparo/5P, com fornecimento de materiais, máquinas, veículos, 
apetrechos, mão de obra e tudo o mais que se fuer necessário para a execução dos 
serviços, conforme Editai, Minuta de Contrato e Anexos ICD-RON1); DATA DE 
ENCERRAMENTO: 08/02/2019 às 09h00. Edital disponível a partir de 18/02/2019 mediante 
pagamento de taxa no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Amparo 
das 08:00 às 15:00 horas. INFORMAÇÕES:- Tei.: (19) 0817- 9244 e 3817-9344 ou e-mail: 
licitactiesgramparo.sp.gov.br. 

PREGÃO PRESENCIAL Ne  7/2039 

Processo ne 123512019. 
Objeto:- Ata de Registro de Preços para eventual aquisição futura de curativos de alta 
tecnologia para uso dos pacientes da Rede Básica de Saúde do Município de Amparo/SP, 
conforme Edital e Anexos. DATA DE ENCERRAMENTO: 01/03/7019 ás 09h00. Editei 
disponível a partir de 18/02/2019 sem Ônus através do sito isAvvz.amparo•sp.govIr ou 
mediante pagamento de taxe no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de 
Amparo das 08:02 às 16:00 horas. INFORMAÇÕES:- Tel.: (19) 3817- 9244 e 3817-9344 ou 
e-mais: licitacoes@amparo.sp.gov.br. Publique-se. 

Amparo, 15 de fevereiro de 2019. 
ARLINDO JORGE JUNIOR 

Secretário Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS 

Aviso DE HOMOLOGAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA N° 2/2018 

Aquisição de géneros alimentícios da agricultura familiar para o programa 
nacional de alimentação escolar - PNAE - do Município de Araras, com fulcro na Lei Federal 
ne 11.947, de 1E/07/2009, e resolução n° 26 d. FNDE, de 17/06/2023. 

BRUNO CISAR ROIA, Secretario Municipal de Administração, do Município de 
Araras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
Decreto de ne. 6.336 de 22 de novembro de 2017, cara as disposições contidas na Lei 
Federal ne . 8.666/93, HOMOLOGA todos os trabalhos realizados nos autos da Licitação e 
ADJUDICA o objeto às Cooperativas 

-COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DE 
ARARAS E REGIÃO • COOPAF 

-COOPERATIVA DE APICULTORES E AGRiCULTORES FAMILIARES DE ARARAS E 
REGIÃO - CCAAF. 

Araras, 8 de fevereiro de 2019. 
BRUNO CÉSAR COZA 

Secretário Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Mi 106/2018 

O Prefeito do Município de Bastos torna público a Homologação e Adjudicação 
dos itens de menores preços das empresas:Tupan Gases Ltda Me p/o item n° 01 no valor 
total de R$14.559,12. 

Bastas-SP, 15 de fevereiro de 2019. 
MANOEL IRONIDES ROSA 

Prefeito 

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 106/2018 

O Prefeito Municipal de Bastos torna público que a Ata de Registro de Preços 
oriunda do Pregão Eletrônico ne 106/18, contendo o preço unitário e total,encontra-se à 
disposição dos interessadas no site desta Prefeitura www.bastos.sp,gov.br em 
cumprimento a determinação da Lei n° 8.666/93. 

Bastos-SP, 15 de fevereiro de 2019. 
MANOEL IRONIDES ROSA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA 

RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO 

CONCORRENCIA N5 3/2018 

A Comissão Permanente de Licitação reuniu-se para deliberação dos envelopes 
de ne 2 - Proposta, referente à CONCORRÊNCIA N° 0812018. A Comissão Permanente de 
Licitação deliberou por CLASSIFICAR as licitantes, na seguinte ordem: 1° Lugar: DGL 
CONSTRUTORA EIRELI com valor global de R$ 3.833O76,53; 2° Lugar: JR CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA com valor global de R$ 3.934,966,48 e 3° Lugar: SOLOVIA 
ENGENHARIA E CONSTRUiÇõESITOA com valor global de RS 4.077.741,89. Comunique-se as 
empresas licitantes sobre a presente decisão, bem corno do prazo legal para interposição 
de recurso previsto no artigo 109, inciso I, "b", da Lei Federal a' 8.666/93 e silos 
alterações. Os autos do Processo encontram-se com vista franqueada aos in 
Nada mais, vai assinada pelos membros da Comissão. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N5  7/2019 

	

nno site wtriew.conchal.sp.gov.br  e Citl pelo 	c 	ca chal.Sp.gov.br  - Majore e-mail: 

a :01  .red:irbt:aealr  

	

Torna pública aos interessados que está 	o Pregão Presencial 07/19, 
Processa 832/19 - Objeto: Registra de preços paraaquisição de microcomputadores, 

	

tablets e roteador para o Depto da Saúde (Exclusivo p 	MEI e EPP) - Encerramento 

	

dia OR/03/19 às 09:30 e abertura às 10:00 horas O e 	completo poderá ser adquirida 

Informações poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 354, Centro, Conchal SP 
dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 39E5-9600, 

PREGÃO PRESENCIAL Ne 8/2019 

Torna público aos interessados que está aberto o Pregão Presencial 08/19, 
Processo 833/19 - Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hospitalares para 
o Dapto de Saúde - Encerramento dia 11/03/19 às 09:30 e abertura ás 10:60 horas - O 
edital completo poderá ser adquirido no site www.conchal.sp.gov.br  e ou pelo e-mail: 
licitacaragiconchal.sp.gov.br  - Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Francis 
Alves 364, Centro, Conchal SP, nos dias Citeis das 08:00 às 16:00 horas ou atrav 
telefone (19) 3866-8600. 

PREGÃO PRESENCIAL Ne 9/2019 

Torna público aos interessadas que está aberta o Pregão Presencial 09/19, 
Processo 983/19 - Objeto: Registra de preços para contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de exames cardiológicas - Encerramento dia 19/03/19 às 09:30 
e abertura às 10:00 horas - a edital completo poderá ser adquirido no site 
www.conthal.sp.gov.br  e ou pelo e-mail. licitacao@conchal.sp.gov.hr  - Maiores 
informações poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal S 
dias úteis das 08:00 às 16:00 horas na através do telefone (19) 38E6-2600. 

PREGÃO PRESENCIAL Ne 19/2019 

Torna público aos interessados que está aberto o Pregão Presencia/ 10/19, 
Processo 984/19 - Objeto: Registro de preços para a aquisição de géneros alimentícios para 
programas do Depto de Promoção e Assistência Social (Estocáveis, Panificação, Perecíveis 
e Horrifruti) - Encerramento dia 15/03/19 às 09:30 e abertura às 10:00 horas - O edital 
completo poderá ser adquirido no site tesivw.conchaLsp.gov.br  e ou pelo e-mail: 
licitacao@conchalisp.gov.br  - Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Francisco F. 
Alves 364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 1.6s0s horas ou através do 
telefone (19) 3866-8600. 

Conchal, 15 de fevereiro de 2019 
RAPHAEL MORENO PANINI 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Ne 8/2019 

Registro de Preços para eventuais contratações futuras e parceladas de 
empresa para execução de serviço de transporte de pacientes, em veículos tipo: micro-
ônibus, ciam no minimo de 26 (vinte e seis) lugares, veiculo tipo van, com no mínimo 15 
(quinze) lugares e /ônibus, com no mínimo 46 (quarenta e seis) lugares, para tratamento 
de saúde fora do município. Data da Realização: Dia 01 de março de 2.019, às 08h3tilmin, 
rio Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Descalvado, São Paulo, localizado á Rua José 
Quirino Ribeiro ne 55, Centro. Retirada do Edital: O Edital completo poderá ser retirado na 
Seção de Licitação, à Rua José Quinino Ribeiro, n° 55. Descalvado - SP, no horário das in 
às 15 horas, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira e, também, encontra-se disponível 
para download na slte: Liavw.descialvado.sp.govbr "Licitações - Pregão Presencial", a partir 
de 18 de fevereiro de 2.019, no período vespertino. Informações: Fone: (19) 3583-9300, 
elou e-mail: licitacaoPdescalvado.sp.gov.br. 

Descalvado, 15 de fevereiro de 7.019. 
ANTÕNIO CARLOS RESCHINI 

Prefeito 

'e C` I I 5 

ISSN 1677-7069 	N° 34, segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019 
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Conforme Lei Municipal 2.160 de 24 de abril de 2018 

Assinado digitalmente garantido 
autenticidade, vaildade ¡uridica e integridade. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL. 
PREGA.° PRESENCIAI_ 

Torna público aos interessadas que está aberta a Pregão Presencial 06/19_ Processa 774/19 -- 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos para o Depto de Saúde -- Encerramento 1 
dia 28/02/19 às 09:30 e abertura às 10:00 horas -- O edital completo poderá ser adquirido no sita ; 
www.conchal.sp.ov.br  e ou pelo e-mail: licitlicito_epsjaicluil,sp,,,av 	- Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Francisca F. Alves 364_ Centro. 'Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 
16:00 horas nu através do telefone (19) 3i C>6-8600. 

Conchal., 15 de fevereiro ch, 2019. 
RaphaellVloreno Panird -- Pregoeira 

PREFEITURA DO MU-NICIPIOID-E.-  coNcET.A.L. — 
PREGÃO PRESENCIAI- 

"Teima público aos interessados que está aberta o Pregão Presencial 07/19, Processa 8-32//.9 --• 
Objeto: Registro de preços para aquisição de microcomputadores. tablets e roteador para o Depta 
Saúde (Exclusivo para ME, MEI. e EPP) - Encerramento dia 08/03/19 às 09:30 e abertura ãs 10:00 
liaras O edital completo poderá ser adquirido no site www.cariehal.sp.eav.br  e ou pelo e-ma11: 
licitaca~canehal_so.gov_hr - Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 
364_ Centro. Conchal SI'. nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone ç19) 3866-
8600. 

Conchal. 15 de fevereiro de 2019 
Raphael Moreno Panini Pregoeiro 

PREFEITURA DO MU-NICIPIO DE CC)NVCHA!.  
pR EC155.. O PRES -E-NI(:1A 

] Torna público aos interessado~ que está aberta o Pregão Presencial 08/19, Processo S33/19 •- 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hospitalares para o Depto de Saúde 
Encerramento dia 11/03/19 às 09:30 e abertura às 10:00 horas 	O editai completo podera ser 

; adquirido no site www,conchal_sp.gav,br e ou pelo e-mail: licitaeuatii;'etnichal.s13-etr, -br - Maiores 
5  

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 1 19) 3866-8600. 

Conchal, 15 de fevereiro de 2019. 
Raphael Morena Panini Pregoeira 

PREFEITURA DO MUNICiPIO DF CONCHAL 
PREGÃO -1-R ES EN Cl AL 

7-ornar público aos interessados que está aberto o Pregão Presenciai 09/19. Processa 983/19 - 
Objeta: Registro de preços para contratação de empresa especializada pura prestação de serviços de 
exames cardiológicos - Encerramento dia 13/03/19 às 09:30 e. abertura às 10:00 horas - O edital 
completa poderá ser adquirido no site www,etanchal_tir).griv.br  e ou pelo e-mail: 
licitacao@-)conchal.sn.gav.br  -- Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Francisco E_ Alves 
364. Centro. Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 16:01) horas ou através do telefone (19) 3866.-
8600. 

Conchal, 15 de fevereiro de 2019. 
Raphael Moreno Panini  Pregaeiro 

PREFEITURA DO MITNICÍPIC/ DE CONCHAL 
PREGÃO PRESENCIAL 

For-na publico aos interessados que está aberto o Pregão Presenciai 10/19, Processo 9841 19 
Objeta: Registra de preços para a aquisição d.e gêneros anraeritiots para programas do depto 
promoção e assistência social ("Estovzíve-is, Panificação. PC feeí^v eis e Hortifroti) -- Encerramento dia 



SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE 
COMUNICADO 

DECISÃO DE RECURSO E AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007-22018 - PROCESSO Nº 202.561'2018 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE 

ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIRIQDE MOGI DAS CRUZES. . 

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, por intermédio do Sr. Diretor Geral, comunica o 

PROVIMENTO do recurso impetrado à licitação em e 

"HABILITANDO" a empresa: ENORSUL- SERVI 

licitação em epígrafe. Ficam mantidas as demai -  de 

dia 19 de fevereiro de 2019. às 15h00. a aberto d 

Comissão Municipal Permanente de Licitação 

n' 277 - 1,  andar (Edifício Sede da Prefeitura 

Mogi das Cruzes. 

GLAUC 

Diretor 

a decisão anteriormente proferida, 

O -LTDA. no lote 01 (água') da 

ofendas e-determ1rtada para o 

STA. na  sala de reuniões da 

Narciso Yague Guimarães, 

gi das Cruzes. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 
PREGÃO PRESENCIAL Torna público aos interessados que está aberto o Pregão Presencial 07/19, Processa 832/19 -
Objeto: Registro de preços para aquisição de microcomputadores, tablets e roteador para o Depto de Saúde (Exclusivo para 
ME, MEI e EPP) - Encerramento dia 08/03/19 às 09:30 e abertura às 10:00 horas - O edital completo poderá ser adquirido 
no ode www.conchal.sp.gov.br  e ou pelo e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br-  Maiores informações poderão ser obtidas 
na Rua Francisco E Alves 364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 
3866-8600. Conchal, 15 de fevereiro de 2019. Raphael Moreno Panini - Pregoeiro. 

PREGÃO PRESENCIAL. Toma público aos interessados que está aberto o Pregão Presencial 08/19, Proeesso 833/19 -
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hospitalares para o Depto de Saúde - Encerramento dia 11/03/19 
às 09:30 e abertura às 10:00 horas - O edital completo poderá ser adquirido no site www.conchal.sp.gov.br  e ou pelo 
e-mail: licitacaoeconchal.sp.gov.br  - Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Francisco F Alves 364, Centro, 
Conchal SR nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 3866-8600. Conchal. 15 de fevereiro de 
2019. Raphael Moreno Panini - Pregoeiro. 

PREGÃO PRESENCIAL. Torna público aos interessados que está aberto o Pregão Presencial 09/19, Processo 983/19 
- Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de exames 
cardiológicos - Encerramento dia 13/03/19 às 09:30 e abertura às 10:00 horas - O edital completo poderá ser adquirido 
no site www.conchal.sp.gov.br  e ou pelo e-mail: licitacao@conchal.sp.00v.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 (19) 
3866-8600. Conchal, 15 de fevereiro de 2019. Raphael Moreno Panini - Pregoeiro. 

- !MEGA° PRESENCIAL. Torna público aos interessados que está aberto o Pregão Presencial 10/19. Processo 984/19 - 
itijeto: Registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios para programas do Depto de Promoção e Assistência 

Social (Estocáveis, Panificação,- Perecíveis e Hortifruti) - Encerramento dia 15/03/19 às 09:30 e abertura às 10:00 horas 
- O edital completo poderá ser adquirido no site www.conchal.sp.gov.br  e ou pelo e-mail: licitacao@conchaLsp.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 (19) 3866-8600. Conchal, 15 de fevereiro de 2019. Raphael Moreno Panini - Pregoeiro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

A Prefeitura Municipal de Bauru através do Secretário Municipal do Meio Ambiente, fazendo uso de 

suas competências e atribuições legais, publica o local solicitado para instalação de Banca de jornais e 

Revistas. Interessado: LUCINEIDE PEREIRA SANTOS - RG: 25.949.666-X. Processo: 46233/2018 

Local: Rua Agenor Meira, qd 05 - Jardim Petrópolis. Os interessados em instalar banca no mesmo 

local deverão apresentar requerimento por escrito à SEMMA no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir 
da publicação deste, conforme artigo 4° da Lei 4793/2002. 

A Prefeitura Municipal de Bauru através do Secretário Municipal do Meio Ambiente, fazendo uso 

de suas competências e atribuições legais. publica o local solicitado para instalação de Banca de 

jornais e Revistas. Interessado: VALÉRIA MONTANARE ANTUNES - RG: 18042740-9. Processo: 

39648i2016. Local: Rua Rafael Pereira Martini, 11-113 - 	Jardim Redentor. Os interessados em 

instalar banca no mesmo local deverão apresentar requerimento por escrito à SEMMA no prazo de 5 

(cinco) dias úteis a partir da publicação deste. conforme artigo 4° da Lei 4793/2002. 

A Prefeitura Municipal de Baum através do Secretário Municipal do Meio Ambiente, fazendo uso de 

suas competências e atribuições legais, publica o local solicitado para instalação de Banca de jornais 
e Revistas. Interessado: IDAIZA EDERLIK - RG: 13.914.798 SSP/SP. Processo:I3253/2002. Local: 

Avenida Octávio Pinheiro Brizolla, 19-100. Vila Aeroporto. Os interessados em instalar banca no 

mesmo local deverão apresentar requerimento por escrito à SEMMA no prazo de 5 (cinco) dias Úteis 
a partir da publicação deste, conforme artigo 4° da Lei 4793/2002. 

A Prefeitura Municipal de Baum através do Secretário Municipal do Meio Ambiente, fazendo uso 

de suas competências e atribuições legais, publica o local solicitado para instalação de Banca de 

jornais e Revistas.. Interessado: ADILSON ORDANI CHAMORRO - RG: 18.480.047-X. Processo: 

13.255/2002. Local: Rua 13 Maio, qd 03 ao lado da antiga FM94. Os interessados em instalar banca 

no mesmo local deverão apresentar requerimento por escrito à SEMMA no prazo de 5 (cinco) dias 
Úteis a partir da publicação deste, conforme artigo 4° da Lei 4793/2002. 

A Prefeitura Municipal de Bauru através do Secretário Municipal do Meio Ambiente, fazendo uso de 

suas competências e atribuições legais, publica o local solicitado para instalação de Banca de jomais e 

Revistas. Interessado: LUIZ ALBERTO PENEDO - RG: 13.913.997-7. Processo:13.252/2002. Local: 
Rua Rio Branco. em frente ao n° 9-14. Os interessados em instalar banca no mesmo local deverão 

apresentar requerimento por escrito SEMMA no prazo de 5 (cinco) dias Úteis a partir da publicação 

deste, conforme artigo 4° da Lei 4793/2002 

A Prefeitura Municipal de Baum através do Secretário Municipal do Meio Ambiente, fazendo uso de 

suas competências e atribuições legais, publica o local solicitado para instalação de Banca de jomais e 

Revistas. Interessado: CASSIA REGINA DE SIQUEIRA - RG: 17.188.298-2. Processo:40.974/2007 
Local: Rua 13 de Maio, 5-36. Os interessados em instalar banca no mesmo local deverão apresentar 

requerimento por escrito SEMMA no prazo de 5 (cinco) dias Úteis a partir da publicação deste. 

conforme artigo 4° da Lei 4793/2002.0 

A Prefeitura Municipal de Bauru através do Secretário Municipal do Meio Ambiente, fazendo uso de 
suas competências e atribuições legais. publica o local solicitado para instalação de Banca de jornais e 

Revistas. Interessado: ELIAS BRANCO DO ROSÁRIO - Processo: 24.954/2002. Local: Rua Belmiro 
Pereira c/ Alameda Flor do Amor, qd 10 - Jardim Godoi. Os interessados em instalar banca no mesmo 

local deverão apresentar requerimento por escrito à SEMMA no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir 
da publicação deste, conforme artigo 4° da Lei 4793/2002. 

2119tri‘LPi5t.r 

DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COM 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSE 

Pelo presente edital, na forma dos artigos 17 e 32 do Estatui( 
e em pleno gozo de seus direitos sociais, para participar da 
fevereiro de 2019, com inicio às 11h30 (onze horas e trinta 
Rua Dr. Bacelar, 1043 - Vila Mariana - CEP 04026-002 - São 
(a) Discussão e aprovação da Proposta de venda dos segui 
situados na Rua Luis Góes n's 2021, 2029, 2047, 2051, 2C 
perante o 14° Oficial de Registro de Imóveis da Capital, sol 
209.358// 32.081// 48.613// 41.553 e também os Conjuntos 

	

1f • do 	nd mini C 	o Comercial Luiz António, à Av. B 

Li   
4° 	ici 	e Registro de Imóveis da Capita 

	

2 	9. 13/ 7. 71117.40811 17.409// 17.410// 

p '°.  havendo na data e hora acima indicada, número suficie.  
vocação, a Assembleia será realizada no dia 11 de marçc 

dia e local, em segunda convocação, com qualquer número 
Basilio Chedid Jafet - 1° VP no exercício da Presidência 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ES( 

AVISO DE  

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 

torna público, para conhecimento das empresas intr 

está promovendo a seguinte licitação, na modalidad 

EDITAL N,  001/2019 
OBJETO: Aquisição de rádio para telecomando, 

Os envelopes 'PROPOSTA COMERCIAL" e HABIL 

no Departamento de Gestão de Bens e Serviços, ns 

(Edifício - Sede da Prefeitura Municipal), às 14 ho 

anexos encontram-se à disposição para downloai 

com.briportaliicitacoes/). O edital poderá ser exarr 

interessado deverá trazer Pen Drive para permitir a 

Mogi das Cruzes, em 1 

GLAUCO I 
Direto 

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE APARELHOS 
ESTADO DE SA0 1  

CNN N°62.511 
SEDE: AVENIDA PAULISTA, 1313 - 7° ANDAR - CONE 

ELEIÇÕES 5 
AVISO DE REGISTRO DE CHAPA 

E o presente para retificar e ratificar o Aviso de Retinia° de C 
Paulo. Caderno Economia, 58. por ter sido verculedo com e 
Antonio Eduardo de Souza que ali constou por equivoco cie 
PalrIck Gastaidin Dessa romã para não haver dúvida ou ou 
registrada a CO,SSG.7. E1,:crel do SINAEES procede á retd 
Ant-mo Ed _ardo Oe 	,c.r r rumou Gasteldin, reabrindo-se 
mem,: 	rzspostoo arAge 42 dos Estatutos Saneis. tornar 
se, ,te coro, -eo.sdada COTO concorrente as aieiçoes cor. 
21:11', para c manca, re1attvo ao quadrianio 2019. 2020 21 
20'2.,He eletrZmca a .i,stánc[a. via interne!. de acordo 

smaces-se org 	ciecoes. a saber Presidente: Inneu 
surrento Pau., Comes Castelo Branco. 3. 
1):are r Tesoureiro: 	Coser Pereira ou Silva. 22  Teso 
5,p1,d, F,:naro 1. Secretário: Claudio Lourenço Lontruetti.2 
ConselheirosOcres Maces keG Igor Sala. e Sergio de 0...r 
Mechado. Marco Antôn. Dias Ribeiro e Rogério Duck Jacor 
Caries A,..gusto Alves Merdwor. Heitor de Silve Borges. Honre 
Receio Perez Nos termos do erhyo 42 dos Estatutos Soara 
cand,dat,as orazo esse contado da purificação deste Avisr 
peficao escrita devidamente fundanlentada subscnta pelo rei 
protocolada na sede da entrdede. locefizada 118 Av. Paulista. 1 
copia d.gaahzaaa. enviada por e-med para eleicoeseiabinee 
eme sere analuada e iulqada pela mesma Comesse° 

SãO Paulo. 16 de fevereiro de 2019 

COMISSÃO 
Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, El etre 

FUNDAÇÃO FACULDAI 
CNPJ 56.577 

FRAC, 
COMPRA PRIVADA 

CONCORRÉNCIA - PROCESSO DE C 
CIRCULI  

Declaramos a Compra Privada ICESP 662/18 fracassada, pois a pies, 

COMPRA PRIVADI 
A FFM/ICESP, entidade filantrópica privada sem fins lucrativos, al 
Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César São Paulo - SE torna públ 
para fornecimento de MEDICAMENTOS, cujos detalhes estão dispt 
Regulamento de Compras da FFM. 

COMPRA PRIVADI 
A FFMACESP, entidade filantrópica privada sem fins lucrativos, al 
Dr Arnaldo, 251 - Cerqueira César , São Paulo - SP, toma públ 
para fornecimento de MEDICAMENTOS, cujos detalhes estão dispt 
Regulamento de Compras da FFM. 

COMPRA PRIVADI 
A FFMACESP, entidade filantrópica privada sem fins lucrativos, a' 
Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César , São Paulo - SP, toma públ 
para fomecimento de MEDICAMENTOS, cujos detalhes estão dispo 
Regulamento de Compras da FFM. 

COMPRA PRIVAR 
A FFMACESP, entidade filantrópica privada sem fins lucrativos. a' 
Dr. Arnaldo. 251 - Cerqueira César São Paulo - SE tonta públ 
para fornecimento de MEDICAMENTOS, cujos detalhes estão dispt 
Regulamento de Compras da FFM. 

COMPRA PRIVAI/ 
A FFRACESP entidade filantrópica privada sem fins lucrativos, a 
Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César . São Paulo - SP, toma públ 
para fornecimento de MEDICAMENTOS, cujos detalhes estão dispt 
Regulamento de Compras da FFM. 



	

R$ 513,2000 
	

42.56% Selecionada 

	

R$ 450,0000 
	

25.00% Selecionada 

	

R$ 360,0000 
	

0.00% Selecionada 

	

360,0000 	 Declinou 

	

R$ 450,0000 	 Declinou 

	

R$ 513,2000 	 Declinou 

RS 1.630.0000 
R$ 1.616,9000 
R$ 1.610,0000 

R$ 1.609,5000 
R$ 1.609,0000 
R$ 1.608,0000 

24% Selecionada 
.43% Selecionada 
00% Seleclonadz-. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

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

;00313 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão: 	7/2019 

Processo: 	2018/1/832 

Objeto: 	PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO 
DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PROPOSTA N. 
11146159000118004 - PROCESSO N. FONTE 5 ( 980/981 ). 

PREÂMBULO 

No dia 8 de março de 2019, às 10h00min, reuniram-se na sala de Licitações, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL sito na R.FRANCISCO 
FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP, os integrantes da Comissão de Licitação, senhores RAPHAEL MORENO PANIN1 (Pregoeiro), 
ALEX CORDEIRO (Equipe de apoio) e SALVADOR LEITAO JUNIOR (Equipe de apoio), designados conforme Portaria if 4139, de 2 de janeiro de 
2019 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: 

CREDENCIAM ENTO 

REPRESENTANTES 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

CARLOS HENRIQUE FRANCATO 

 

EMPRESAS 

A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 

    

    

THIAGO MARTINS 	 HCR COMERCIAL EIRELI - ME 

YAGO PAPI D EOLIVEIRA MOTA 	 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

REGISTRO DO PREGÃO 

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

ei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Lm seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a pari ir 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 

ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 
HCR COMERCIAL EIRELI - ME 
A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 

Fase: 	Rodada de Lances 
A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 
HCR COMERCIAL EIRELI - ME 
ALIRIO FERREIRA BARI3OSA EPP 

Lote/Item: 001.002 
Fase: Propostas 

A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 
HCR COMERCIAL EIRELI - ME 

Fase: I°  Rodada de Lances 
A. P. ARTIOLE'EIRELI - ME 
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 
HCR COMERCIAL EIRELI - ME 
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RS 4.183,0000 
	

35.59% Selecionada 

	

R$ 3.085,0000 
	

0.00% Selecionada 

	

R$ 3.085,0000 
	

0.00% Selecionada 

	

R$ 3.084,0000 	 0.10% 

	

R$ 3.083,0000 	 0.06% 

	

R$ 3.081,0000 	 0.00% 

	

R$ 3.080,0000 
	

0.03% 

	

R$ 3.079,0000 
	

0.00% 

	

R$ 3.084,0000 
	

0.16% Declinou 

	

R$ 3.078,0000 	 0.10% 

	

R$ 3.075,0000 	 0.00% 

	

R$ 3.074,5000 	 0.02% 

	

R$ 3.074,0000 	 0.00% 

	

R$ 3.073,5000 	 0.02% 

	

R$ 3.073,0000 	 0.00% 

	

R$ 3.072,0000 	 0.07% 

	

R$ 3.070,0000 	 0.00% 

	

R$ 3.069,0000 	 0.13% 

	

R$ 3.065,0000 	 0.00% 

	

R$ 3.060,0000 	 0.00 

	

R$ 3.065,0000 	 0.16V 	linou 

Fase: 2' Rodada de Lances 
A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 
HCR COMERCIAL EIRELI - ME 

Fase: 3" Rodada de Lances 
A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 
AI. RIO FERREIRA BARBOSA EPP 
FICR COMERCIAL EIRELI - ME 

Fase: 4' Rodada de Lances 
A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 
HCR COMERCIAL EIRELI - ME 
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 

Fase: 5' Rodada de Lances 
A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 
HCR COMERCIAL EIRELI - ME 

Fase: 6' Rodada de Lances 
A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 
HCR COMERCIAL EIRELI - ME 

Fase: 7' Rodada de Lances 
A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 
FICR COMERCIAL EIRELI - ME 

Lote/Item: 001.003 
Fase: Propostas 

A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 
FICR COMERCIAL EIRELI - ME 
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 

Fase: 1" Rodada de Lances 
A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 
HCR COMERCIAL EIRELI - ME 

Fase: r Rodada de lances 
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 
HCR COMERCIAL EIRELI - ME 
A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 

Fase: 3' Rodada de Lances 
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 
HCR COMERCIAL EIRELI - ME 

Fase: 4' Rodada de Lances 
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 
HCR COMERCIAL EIRELI - ME 

Fase: 53  Rodada de Lances 
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 
HCR COMERCIAL EIREL1 - ME 

Fase: 6' Rodada de Lances 
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 
FICR COMERCIAL EIRELI - ME 

Fase: 7' Rodada de Lances 
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 
FICR COMERCIAL EIRELI - ME 

Fase: 8' Rodada de Lances 
AL1R10 FERREIRA BARBOSA EPP 
HCR COMERCIAL FAREJA - ME 

Fase: Negociação 
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 

	

R$ 1.607,5000 	 0.09% 

	

R$ 1.607,0000 	 0.06% 	O 31 4 

	

R$ 1.606,0000 	 0.00%  

	

R$ 1.605,0000 	 0.06% 

	

R$ 1.604,5000 	 0.03% 

	

R$ 1.604,0000 	 0.00% 

	

R$ 1.603,5000 
	

0.03% 

	

R$ 1.603,0000 
	

0.00% 

	

R$ 1.604,5000 
	

0.09% Declinou 

	

R$ 1.602,5000 	 0.03% 

	

R$ 1.602,0000 	 0.00% 

	

R$ 1.601,5000 	 0.03% 

	

R$ 1.601,0000 	 0.00% 

	

R$ 1.600,0000 
	

0.00% Vencedor 

	

R$ 1.601,0000 
	

0.06% Declinou 

RS 3.050,0000 	 0.0 

CLASSIFICAÇÃO 

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

Empresa 	 Valor 	Classificação 

Lote/Item: 001.001 
A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 	 R$ 360,0000 	1 0  Lugar 

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

Lote/Item: 001.001 
HCR COMERCIAL EIRELI - ME 

	
R$ 450,0000 	r Lugar 

Emitido em 08/03/2019 às 11:16:18 
	 Página 2 de 4 



LIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 

Licitantes 

A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 

Situação 

Habilitado 

Habilitado 

Motivo 

Sit ão 

F 

Valor 

001.001 

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

R$ 1.600,0000 001.002 	A. P. ARTIOLE El RELI - ME 

001.003 	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP R$ 3.050;0000 

RESULTADO 

ADJUDICAÇÃO 

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

ENCERRAMENTO 

HABILITAÇÃO 

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

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Prcgooeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e 
colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica 

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

Lote/Item: 001.001 

ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 

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

Lote/Item: 001.002 

A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 

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

Lote/Item: 001.002 

HCR COMERCIAL EIRELI - ME 

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

Lote/Item: 001.002 
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 

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

Lote/Item: 001.003 
ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 

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

Lote/Item: 001.003 
HCR COMERCIAL EIRELI - ME 

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

Lote/Item: 001.003 
A. P. ARTIOLE EIRELI - ME 

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

R$ 513,2000 	3° Lugar 

R$ 1.600,0000 	1° Lugar 

R$ 1.601,0000 	2° Lugar 

R$ 1.604,5000 	3° Lugar 

R$ 3.050,0000 	I° Lugar 

R$ 3.065,0000 	2° Lugar 

R$ 3.084,0000 	3° Lugar 

000315 

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. 

Lote/Item 	 Empresa 
	

Menor Preço 	Valor Negociado 	Situação 

001.003 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 
	

R$ 3.060,0000 	R$ 3.050,0000 	Vencedor 

O envelope documentação não aberto da empresa HCR COMERCIAL EIRELI — ME, 
representantes para constar no processo e devolvido cm mãos ao representante Sr Thiago. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, 
licitantes relacionados. 

foi xerocado e rubricado pelos membríks da comissão e 

pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos 
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Nào houve registro de ocorrências. 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 
.9Le31 6 
_)0  

ASSINAM: 

ALE CORDEIRO 

Equ e de apoio 

PR SEN TES DAS EMPRESAS PREGOEIRO DE APOIO 

RAPI-IAEL 

Pregoeiro 

OE 

	1 
CARLOS ENRI 

A. P. ARTIOLE 

UE FRANCATO 

ELI - ME 

AR 

HCR COMER 

INS 

AL EIRELI - ME 

) 

-'á 	OLIVEIRA MOTA 

ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 

SA 	LEIT í JUNIOR 

Eq 	de apoio 
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Conchal, 11 de março de 2019. 

Ál 	II E é IMA NUS 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

0,,Q0318 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Ficam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS como vencedoras do 

"PREGÃO PRESENCIAL" N° 07/19, as empresas A.P. ARTIOLE 

EIRELI ME, inscrita no CNPJ: 23.086.079/0001-10, vencedora do item 

02, perfazendo o valor global de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), 

e a empresa ALÍRIO FERREIRA BARBOSA EPP, CNPJ: 

77.578.524/0001-99, vencedora do item 03, perfazendo o valor global de 

R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais), tendo como objeto o REGISTRO 

DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, 

TABLETS E ROTEADOR PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

(EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP). 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 — Telefone (19) 3866-8600 — Fax (19) 3866-8614 — CEP 13835-000 — Conchal SP 
CNPJ 45.331.188/0001-99 — e-mail: gabinere(i).conchal.sp.gov.br — Home Page: http:/ /www.conc,:h 1.sp.ov.br 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 	Q00320 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 832/19 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/19 

Aos 11 dias do mês de março de 2019, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. THIACTO DOS SANTOS MARIA, de acordo com o Decreto n° 

4.045 de 02 de janeiro de 2019, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro 

a empresa A.P. ARTIOLE EIRELI ME, situada na Rua Santa Cruz n° 577, sala 01, Bairro 

Santa Cruz, na cidade de Mogi Mirim, Estado de SP, CEP. 13.800-440, e-mail: 

artiole.licitacaoWbol.com.br,  Fone: (19) 3815-4201. inscrita no CNPJ 

n° 23.086.079/0001-10 e Inscrição Estadual n° 456.109.846.119, representada pela 

Sra. Ana Paula Artiole, portadora do CPF n° 289.104.258-14 e RG n° 30.718.724-X, 

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 

microcomputadores, tablets e roteador para o Departamento de Saúde (exclusivo 

para ME, MEl e EPP) nas quantidades, termos e condições descritas ANEXO VI - 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$ 48.000,00 (quarenta e oito mil 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 Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

SA 0321  

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

5.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador/Prefeitura do Município de Conchal SP. 

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

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

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

á(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. 

Rua Francisco Ferreira Alvesn2 364 - Centro - Conchal SP CEP: 13835-000 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO

Jy  
Q00 0 3 2 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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 aceitai- 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 afluir 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 observáncia 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; 

Rua Francisco Ferreira Alves ng 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitaçaoaconchal4n.gov.br  
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ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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

MI 	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 inadirnplido, a titulo 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 preitii7o 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 Principio 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. 

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

PREGÃO PRESENCIAL Np 07/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NQ 832/19 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame o registro de preços para a aquisição de 

microcomputadores, tablets e roteador para o Departamento de Saúde. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. Tendo em vista atender as necessidades para informatização da rede e alimentação de 

dados no sistema de informação pelos profissionais das equipes de Atenção Básica, 
direcionadas pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), regulamentada pela 
Portaria GM/MS n. 2488, de 21 de outubro de 2011. 

2.2. Considerando que o e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) é uma estratégica do 
Departamento de Atenção Básica para reestruturar as informações da Atenção Básica 
em nivel nacional. E esta proposta está alinhada com a proposta mais geral de 
reestz-uturaçã.o dos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, 
entendemos que a qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a 
qualidade no atendimento á população. 

2.3. A estratégia e-SUS da AB, faz referencia ao processo de informatização qualificada do 
SUS em busca de um SUS eletrônica, considerando que serão adquiridos com a 
redução de custos e aquisição com preços menores. 

2.4. A implantação de sistema de informação em saúde da Atenção Básica será destinado a 
Unidade de Saúde da Familia Ministro José Serra, conforme aprovação do Conselho 
Municipal de Saúde — Ata de reunião ordinária realizada em 25 de maio de 2018. 

3. DESCRIÇÃO: 

ITEM QUANTIDADE NOME DESCRIÇÃO MARCA 
R$ 

UNIT. 
R$ 

 TOTAL 

02 30 
TabIet 10 
polegadas 

Tablet Android 6.0 ou 
superior; Tela de no 

mínimo 10 polegadas; 
Processador no 

minimoQuad Core de 
1,3 GHz ou similar; 

Armazenamento 
interno de no mínimo 

16 GB; Câmera 
traseira de no ~imo 
5MP ou superior e a 
frontal de no mínimo 
1.3114P ou superior; 
Possui UST3, Will e 

4G. 

LENOVO 1.600,00 

._ 

48.000,00 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado 

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

4.2. A CONTRATADA se responsabili7ará pela origem e qualidade dos produtos e além do 
transporte, carga, descarga e entrega do objeto. 

4.3. O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes, 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). 

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 15 (quinze) 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 as 

15:30. 
6.2. Entregas Única. 
6.3. Vigência contratual de 90 dias. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. CEMEC - Rua Minas Gerais, n° 279 Parque Industrial em Conchal - SP CEP:13835-

000 Fone: (19) 3866-8666 - e-mail: saude@conchal.sp.gov.br  e ou em outro local 
designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. Mínima de 12 meses a contar da entrega do objeto. 

9. AMOSTRA: 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

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

ao exercício de 2019, a saber: 
11.1.1.n° 4490529999/103010010.2.028/02.13.01. (980) (981) - Fonte: Tesouro 
11.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: { X) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
12.1. Roberta Fávero - Diretora Departamento de Saúde 

Rua Francisco Ferreira Alves ng 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 	A.P. Artiole Eireli ME. 
ATA: 	 n' 09/19. 
OBJETO: 	 Registro de preços para a aquisição de microcomputadores, 

tablets e roteador para o Departamento de Saúde (Exclusivo para 
ME, MEI e EPPJ. 

ADVOGADO: 	João Carlos Godoi 

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 ca.dastramento 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 11 de março de 2019. 
	

cW 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Luiz Vanderlei Magnusson 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 021.657.878-74 e RG: 14.110.514-8 SSP/SP 
Data de Nascimento: 22/09/1961 
Endereço residencial completo: Rua Luiz Refundirei, n° 118, Bairro Jardim Novo 
Horizonte, Conchal/SP, CEP 13.835-000. 
E-mail institucional prefeito@conchal.sp.gov.br  
E-mail pessoal: vandomagnusson@hotmail.com  

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Pelo CONTRATANTE: 
Nome: Luiz Vanderlei Magnussori 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 021.657.878-74 e RG: 14.110.514-8 SSP/SP 
Data de Nascimento: 22/09/1961 
Endereço residencial completo: Rua Luiz Refundini, n° 118, Bairro Jardim Novo 
Horizonte, Conchal/SP, CEP 13.835-000. 
E-mail institucional prefeito@conchal.sp.gov.br  
E-mail pes al: vandornagnusson@hotmail.com  
Telefones: (9) 3866-1554 

Assinatura: 

Pela CONTRATADA: 
Nome: Ana Paula Artiole 
Cargo: Proprietária 
CPF: 289.104.258-14 e RG: 30.718.724-X 
Data de Nascimento: 26/05/1980 
Endereço residencial completo: Rua Aquiles Albano n° 174, Centro em Mogi Mirim - 
SP, CEP: 13.800-053 
E-mail institucional: artiole.licitacao@bol.com.br  
E-mail pessoal: artiole.licitacao@bol.com.br  
Telefone(s): (19) 3815-4201 

Assinatura: 

Rua Francisco Ferreira Alves 112 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 07/ 19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 832/19 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP 10/19 

Aos 11 dias do mês de março de 2019, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. THIAGO DOS SANTOS MARIA, de acordo com o Decreto n° 

4.045 de 02 de janeiro de 2019, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro 

a empresa ALÍRIO FERREIRA BARBOSA EPP, situada na Rua Floriano n° 380, Loja 12 e 

13, Bairro Centro, na cidade de Santo Antõriio da Platina, Estado do PR, CEP. 86.430-000, 

e-mail: primeinformaticaticita~maiLcom, Fone: (43) 3141-7806, inscrita no CNPJ 

n° 77.578.524/0001-99 e Inscrição Estadual n° 906.09481-91, representada pelo Sr. 

Alirio Ferreira Barbosa, portador do CPF no 210.652.259-20 e RO n° 5.220.963, 

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 

microcomputadores, tablets e roteador para o Departamento de Saúde (exclusivo 

para ME, MEI e EPP) nas quantidades, termos e condições descritas ANEXO VI - 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$ 3.050,00 (três mil e cinquenta 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 Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando Julgar conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantido ã detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 

Rua Francisco Ferreira Alves ne 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÉNCIA 

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Muniçipal 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 Municipio 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 da 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. 

CLÃUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

5.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador/Prefeitura do Município de Conchal SP. 

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

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

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

ã(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. 
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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 hipõtese 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 Õrgão 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: 

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

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do 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 titulo 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 n0  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 peio 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 Principio 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. 

Rua Francisco Ferreira Alves n 2̀ 364 -. Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866.8614 e-mais: licitacanaiconchal.sp.gov.hr  
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11.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA 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 
atil  A li7ada. 

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

"o" 
--"O por mais privilegiado que seja. ..• 

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



Computador 
(Desktop- 

Básico) 
03 01 

LETTECH 
3.050,00 

+ACER+MICROSOFT 
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3.050,00 
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(  

ANEXO VI  

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 832/19 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame o registro de preços para a aquisição de 

microcomputadores, tablets e roteador para o Departamento de Saúde. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. Tendo em vista atender as necessidades para informatização da rede e alimentação de 

dados no sistema de informação pelos profissionais das equipes de Atenção Básica, 
direcionadas pela Politica Nacional de Atenção Básica (PNAB), regulamentada pela 
Portaria GM/MS n. 2488, de 21 de outubro de 2011. 

2.2. Considerando que o e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) é uma estratégica do 
Departamento de Atenção Básica para reestruturar as informações da Atenção Básica 
em nivel nacional. E esta proposta esta alinhada com a proposta mais geral de 
reestruturação dos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, 
entendemos que a qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a 
qualidade no atendimento á população. 

2.3. A estratégia e-SUS da AB, faz referencia ao processo de informatização qualificada do 
SUS em busca de um SUS eletrônico, considerando que serão adquiridos com a 
redução de custos e aquisição com preços menores. 

2.4. A implantação de sistema de informação em saúde da Atenção Básica será destinado a 
Unidade de Saúde da Família Ministro José Serra, conforme aprovação do Conselho 
Municipal de Saúde — Ata de reunião ordinária realizada em 25 de maio de 2018. 

3. DESCRIÇÃO: 

,27 

Especificação mínima: 
que esteja em linha de 

produção pelo 
fabricante; 

computador desktop 
com processador no 
mínimo Intel core i3 

ou AMD ai° ou 
similar; possuir 1 (um) 

disco rigido de 500 
gigabyte; memória 
RAM de 08 (oito) 

gigabytes, em. 02 (dois) 
módulos idÉnticos de 
04 (quatro) gigabytes 
cada, do tipo SDRAM 
ddr4 2.133 MHZ ou 

Rua Francisco Ferreira Alves n9- 364 Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchal.sp.gov.br  
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superior, operando em 
modalidade dual 

CHANNEL; a placa 
principal deve ter 
arquitetura ATX, 

micRoxrx, BTX ou 
MICROBTX, conforme 
padrões estabelecidos 
e divulgadosno sítio 

www.forinfactors.org, 
organismo que define 
os padrões existentes; 
possuir pelo menos 01 

(um) siot PCI- 
EXPRESS 2.0 x16 ou 

superior; possuir 
sistema de detecção de 

intrusão de chassis, 
com acionador 

instalado no gabinete; 
o adaptador de vídeo 
integrado deverá ser 

no mínimo de 01 (um) 
gigabyte de memória, 
possuir suporte ao 

MICROSOFT DIRECTX 
10.1 ou superior, 
suportar monitor 

estendido, possuir no 
mínimo 02 (duas) 

saídas de vídeo, sendo 
pelo menos 01 (uma) 

digital do tipo 
HDMI,display PORT 

ou DVI; unidade 
combinada de 

gravação de disco ótico 
CD, DVD rom; teclado 

USB, abnt2, 107 
teclas (com fio) e 

mouse USB, 800 DPI, 
2 botões, scroll (com 
fio); monitor de LED 

19 polegadas 
(widescreen 16:9); 
interfaces de rede 

10/100/1000e WIFI 
padrão IEEE 802.11 

b/g/n; sistema 
operacional Windows 
10 pra (64 bits); fonte 

compatível e que 
suporte toda a 

configuração exigida 
no item; gabinete e 
periféricos deverão 

funcionar na vertical 
ou horizontal; todos os 

Rua Francisco Ferreira Alves n.o. 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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equipamentos 
ofertados (gabinete, 

teclado, mouse e 
monitor) devem 

possuir gradações 
neutras das cores 
branca, preta ou 
cinza, e manter o 

mesmo padrão de cor; 
todos os componentes 
do produto deverão ser 

novos, sem uso, 
reforma ou 

recondicionamento; 
:arantia de 12 meses. 

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado 

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

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

4.3. O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes, 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). 

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 15 (quinze) 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 

15:30. 
6.2. Entregas Única. 
6.3. Vigência contratual de 90 dias. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. CEMEC - Rua Minas Gerais, n` 279 Parque Industrial em Conchal - SP CEP:13835-

000 Fone: (19) 3866-8666 - e-mail: saude0),conchal.sb.gov.br  e ou em outro local 
designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. Mínima de 12 meses a contar da entrega do objeto. 

9. AMOSTRA: 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

 

Rua Francisco Ferreira Abes n° 364 - Cenfro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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11. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENURIA: 
11.1. A despesa decorrente correra por conta da Dotação Orçamentária do Elemento relativo 

ao exercido de 2019, a saber: 
11.1.1. n' 4490529999/103010010.2.028/02.13.01. (980) (981) - Fonte: Tesouro 
1L2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
12.1. Roberta Fávero - Diretora Departamento de Saúde 

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

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Alírio Ferreira Barbosa EPP. 
n° 10/19. 
Registro de preços para a aquisição de microcomputadores, 
tablets e roteador para o Departamento de Saúde (Exclusivo para 
ME, MEI e EPP). 
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 eletrõnico; 

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 Cõdigo 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 11 de março de 2019. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Luiz Vanderlei Magnusson 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 021.657.878-74 e RG: 14.110.514-8 SSP/SP 
Data de Nascimento: 22/09/1961 
Endereço residencial completo: Rua Luiz Refundini, n° 118, Bairro Jardim Novo 
Horizonte, Conchal/SP, CEP 13.835-000. 
E-mail institucional prefeito@conchal.sp.gov.br  
E-mail pessoal: vandomagnusson(ahotmail.com  

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 	3 3  , 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Telefones: (19) 38 L -1554 

  

  

Assinatura: 

 

 

RESPONSÁVEIS QU ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo CONTRATANTE: 
Nome: Luiz Vanderlei Magnusson 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 021.657.878-74 e RG: 14.110.514-8 SSP/SP 
Data de Nascimento: 22/09/1961 
Endereço residencial completo: Rua Luiz Refundini, n° 118, Bairro Jardim Novo 
Horizonte, Conchal/SP, CEP 13.835-000. 
E-mail insti cional prefeito@conchal.sp.gov.br  
E-mail pes • 2  vandomagnusson@hotmail.com  
Telefones: ( 1!) 3866-1554 

Pela CONTRATADA: 
Nome: Alirio Ferreira Barbosa 
Cargo: Proprietário 
CPF: 210.652.259-20 e RG: 5.220_963 SSP - SP 
Data de Nascimento: 15/06/1944 
Endereço residencial completo: Rua Arthur Franco n° 690 - Vila Hermantina em 
Santo Antônio da Platina - PR - CEP: 86.430-000 
E-mail institucional: prirneinformaticaggmail.com  
E-mail pessoal: alirioferreirabarbosagoutlook.com  
Telefone(s): (43) 3141-7806 

Assinatura: 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 31366-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchal.sp.gov.br  
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ANF_X.-0 I 

DESCRIÇAO 	 R$ UNIX. ITEM 1 NOME 

Assinado digitalmente garantindo 
autenticidade validade jurídica e integridade 

VICTOR IILIOLl "TORQUATO - ME 
Victor Hugo Torquato - Proprietário 

ANEXO I 

TrU1V1 EQuEpAaviEN-ro. nuseRIÇÃt? MARCA R$ UNIT. 

01 NOBREAK 

SMART NOBREAK 3 
KVA DE R_ACK 220V. 
COM  
CIERENC'LAMENTO VIA 
SMAISTPLIONE 

AP(' 
SM X300014 V2U-13R 
-s- 	EB STTNIP APC- W 

AP9630 

8.000,00 

02 
LAVADORA E 

SECADORA. DE 
PISO 

LAVADORA DE PISO 
PROFISSIONAL. PARA 
CIRANDES 	ÁR-EA.S, 
ROBUSTA. 

ARTL-AV 450F7B 19.400-00 

pp...E.u.s.ci PRESENCIAI- N" 07/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 832/ 19 
ATA. DE RF iISTRO DE PREÇ3DS NT''' 09/19 

Aos 11 dias do mês de março de 2019, reuniram-se na Prefeitura do Município de orailial SP. tendo 
como F'regoeiro Sr. 1-1-11.4.00 DOS SANTOS MARIA- de acordo com o Decreto n" 4_045 de 02 de 
janeiro do 20l9.doravame denominada CSROÃO OERENCIADOR, e de outra a empresa A .P. ART1OLL 
E.IR_F1-1. ME, situada na Rua Santa Cruz ri^ 577. sala 01, Bairro Santa Cruz_ na cidade de Mo?i Miram_ 
Estado de SP. CEP.. 13.800-440, e-mail: arikilc.lieitaca~sol.eorn.br, Fone. (19) 3815-4201 inscrita no 
CNPJ rt`• 23.086.079/0001-10 e Inscrição Estadual n" 456.109.846-119, representada pela Sra. Ana Paula 
Artlede„ portadora do CPE 289.104.258-14 e RG n" 30.718,724-X. denominada CONTRATADA, do 
tipo "MENOR PREÇO UNITÁRIO" nos termos da Lei n" 10.520 cio 17 de julho de 2002 e Lei federal n" 
8.666/93 atualizada c demais normas legais aplicilveis, cm Lace da classificação da proposta apresentada. 
cujo- o resultado do procedimento liciUitório foi homologado pelo Prefeito Municipal de Conchal SP o Se. 
LUIZ V ANDERI-E.I TwAcimussON. RESOLVE registrar os preços para eventual írr-aisieãc• de 
microcomputadores, rabie-Is c rotoador para o Departamento de Satlde (exclusivo para 1VIE. NaEl e -FPI') 
nas quantidades. termos e condições descritas ANIW•CO VI -- Termo de Referência. do mencionado edital 
que passa a Fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi 
ei.assinc.,-Ida em 1" lugar no certame acima numerado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

13. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme ANEXO I. a 
partir da requisição de pedido pelo Deparla mento/Setor requisitante de acordo com as 
espeein,aiá5Cb. nas condições estabelecidas no ato convocatório. 

THIACC/ DOS SANTOS MARIA 
Pregoeiro 

1-1117 VANDEILLEI MAONIJSSON 
-Prefeito Municipal 

ARTIOLE EMULA ME 
Ana Paula Artioic - Propriotaria 
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02 Tabliet 10 
polegadas 

Tablet Androicl 6.0 ou Superior. 
Tela de no mínimo 10 polegadas: 

LENOVC) 1.600,00 Picies.ssador no inínintoQuad 
Core de 1,3 GFIe ou similar; 

Armazenamento interno dc no 
mínimo 16 CD. 

PREOÃC) PRESENCIAI_ NE- 07/19 
PROCESSO ADMINISTIZATIVO H' 832/19 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N." 10/19 

-Aos 11 dias do mês de março de 2019. reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal SP, tendo 
como Pregoeiro Sr. TI-BAGO DOS SANTOS MARIA, de acordo com o Decreto r' 4,045 de 02 do 
janeiro de 2019, doravante denciartinada etRALLÃO CiERENCIADOM, e de outro e empresa A.1-1RICh 
FERREIRA BARBOSA EPP, ululada na Rua Floriam,  ri' 380, Loja 12 e 13, Bairro Centro, na wirinde de 
Santo António da Platina. Estado do PR, C _FP. 86_430-000. e-anil: primeinforrnaticalicioueítgmaiLcom. 
Fone: (43) 3141-7806. inscrita no CNPJ a" 77.578.524/0001-99 e Inscrição Estadual n" 906.09481-91. 
representou). pelo Sr. Allrits Ferreira Barbosa, portador do CPF ri" 210.652.259-20 e RU ri" 5.220.963, 
denominada CONTRATADA- do tipo '`MENOR PREÇO UNITÁRIO" nos termos da Lei n" 10_520 de 
17 de julho de 2002 e Lei 'federal a" 8.666/93 atualizada e demais normas legais aplicáveis, em face da 
classiEcação de ~posta apresentada. cujo, o resultado do procedimento licitatório foi ln.nreolog-ado pelo 
Prefeito Municipal de Conchal SP o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON. RESOLVE registrar os 
preços para eventual aquisição de microcomputadores, Cabíeis e roteador para o Depor:sarnento de Saúde 
(exclusivo para ME. MEl e npin, nas quantidades, termos e condições descritas ANEXO VI -- Termo de 
Referencia, do mencionado edital que passa a fazer parte desta. tendo sido os referidos preços oferecidos 
pela empresa cuja proposta foi Classificada cm 1" lugar no certame acima numerado. 

CLAUS1.11.-A. PRIMEIR 
- OBJETO 

1.1. 	Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme ANTExr, I. a 
partir da requisição dc pedido pelo Deporta ~TILO/Setor requisitante de acordo com 115 
cspecificaçGes. nas condições estabelecidos no ato convocatório. 

-1-1-11AGO DOS SANTOS MARIA 
Pregoeiro 

LUIZ MANDERI-Eir MACIN-USSON 
Prefeito Municipal 

FERREIRA B-aFeric.s.A. EPP 
~frio Ferreira. Barbosa - Propriet4rio 

ANEXO) 1 

t--  
] rri,-:Na NOME DESCRIÇÃO MARCA RS 

DNIT. 
1---  

1 	()3 

I___. 

Coinpulaclor 
(Desktop- 

básico) 

Computador desktop com processador 
 

no mínimo Intel core 13 ou AMD alo 
ou similar; possuir 1 (um) disco rígido 
de 500 gigrabyte: memória R.A./v1 de 08 

(oito) giter,.abyLce, 

3.o5ox.so  L.F_i 1i-CF1 
-1-ACER-i-MICR.CriscAFT 

PREGÃO PRESENCIAL. N.' (19/19 
PR.CJCESSO ADMINISTRATIVO N" 983/19 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 11/19 
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Tablet RO 
polegada, 02 LJ_i1,1C3VC3 

-Tablei .A.n.:1 enid (,.0 no superior: 
"rela de no mínimo 10 polegadas; 

Processador no rnlnimoQuad 
Core de 1.3 GR,. ou similar: 

Armazenariam', to interno de no 
mínimo, 16 	B. 

I .800,011 

PREOÃO PRESENCIAL. N5  07/19 
P121_10ESS.C3 ADMINISTRATIVO re' 832/19 
AerA. 	Rnors--efeo D.e PREÇOS 145  30/19 

Aos 1 1 dias do mês de março de 2019, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal SP, tendo 
como Pregoeiro Sr. -1-MAGO DOS SANTOS MARIA, de acordo com o Decreto ti" 4.045 de 02 de 
janeiro de 2019. doravante denominada 455.CiA.C) GERENCIA11,05_, e dc outro a empresa .ALMICt 
FERREIRA BARROSA 12PP, situada na Rua Floriam, n" 380, Loja 12 e 13, Bairro Centro, tia cidade de 
Santo Antônio da Platina, Estado do P5_, CEP. 86.430-000. e-mail: primeinformaticalici~gmail.corra, 
Fone: (43) 3141-7806. inscrita no CNPJ n" 77_578.524/0001-99 e Inscrição Estadual n" 906.09481-91. 
representada pelo Sr_ Alicio Ferreira Barbosa, portador do CPF ri" 210.652.259-20 e RO ri°  5.220.963. 
denominada CONTRATADA, doo tipo "MENOR "PF1F,,ÇO u-nrrrÁnio" nos ter,rros da Lei n" 10_520 de 
17 de julho de 2002 e Lei federal a' 8.666/93 atualizada e demais normas legais aplicável,. cin teve. d a  
CULAsificaç fáa da proposta apresentada. cujo. o resultado do procedimento fiei/rads-is. foi homologado peio 
Prefeito Municipal de Conchal SP o Sr. 1_1_11Z VA.1.41:3ER.1-1-11 NIAONUSSON, RESOLVE registrar os 
preços para eventual aquisição de mic-rocomputactores, tablets e roteador para o Departamento de Saúde 
(exclusivo para ME. 1VIEI e EPP) nas quantidades. termos e condições descritas ANEXO Vi - Tonto dc 
Referência_ do mencionado edital que passa a fazer parte desta. tendo sido os referidos preços oferecidotis 
pela empresa cuja proposta foi classificada cai 1" lugar no certame acima numerado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
—170 OBJETO 

1.1. 	Fica registrado nesta rnanicipahclacle, o preço do fornecedor relacionado conforme ANEXO 1. a 
partir da requisição de pedido pelo Departamento/Setor requisitante de acordo coro as 
especificaçoe,„ nas condições estabelecidas no ato convocatório. 

THIAC30 DOS SANTOS MARIA 
Pregoeiro 

1_1_3TZ. "VANTE,ERLEI NIACINILISSON 
Pretieis. Municipal 

AI-MIO FERRE-MA BARBOSA EPP 
~rio. Ferreira Barbosa - Proprietário 

ANEXO 1 

ITEM NOME DESCRIÇÃO  A RS 
UNTIT 

03 
Computador 

(Desktop- 
H ilsico) 

Computador desktop com processador 
no rrifnirma Intel core 13 ou AMO ale. 
ou similar; possuir 1 (um) disco rígido 
de- 500 gigabyte; memória RAM de 08 

(oito) gigabytes, 

3.050.18) 1-E 	.CI-1 
-1-ACER-i-N11CROSOFT 

Pie_ne.&c. PRESENCIAL TV" 09/19 
PROCESSO A..1334IINT15-1-R_Ar1VC3 Si-  983/19 
MT" 1.1U 1.&_cors'rzto DE PREÇOS Tsr.  31/ it) 
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