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PREGÃO PRESENCIAL N° 31/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.265/19 

DATA DA SESSÃO: 15/05/19 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 15/05/19 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 15/05/19 das 09:30 ás 10:00 horas. 
LOCAL: Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 
364, Centro em Conchal SP (Sala de Licitações). 

1. PREÂMBULO 
1.1. A Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, 

Centro, Conchal SP, através do Prefeito Municipal, o Sr. LUIZ VANDERLEI 
MAGNUSSON, torna público, que o Pregoeiro, nomeado através 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 (VALOR MENSAL)", o qual será processado 
e julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 10.520 de 17/07/02 
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, Lei Complementar 
n° 123/06 alterada pela Lei Complementar n° 147/14. 

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

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

2. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
2.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA SERVIÇOS DE GESTÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, 
para suprir/atender a necessidade do município. As especificações mínimas 
detalhadas do objeto deste edital constam no Termo de Referência, ANEXO VI qual 
faz parte integrante deste edital. 

3. DA AUTENTICAÇAO DOS DOCUMENTOS: 
3.1. Os documentos que se fizerem necessários à apresentação de cópia serão aceitos nas 

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

Prefeitura Municipal em até 02 (dois) dias anteriores à realização do certame, 
podendo ser efetuada em horário expediente, no prédio sede, situada na Rua 
Francisco Ferreira Alves n° 364, Centro em Conchal SP. 
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3.1.4. Em hipótese alguma serão aceitos documentos autenticados de maneira diversa ao 
supracitado. 

4. 	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo de atividade 

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

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

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

art. 87, Inciso III da Lei Federal n°. 8.666/93; 

fl 	Impedidas de licitar e contratar, nos termos do art. 7° da Lei Federal 10.520/02; 
g) Impedidas de licitar e contratar, nos termos do art. 10° da Lei Federal 9.605/98. 
h) Empresas das quais participe, seja a que título 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. 

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 
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interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta 
escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço. 

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

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

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

licitantes deverão protocolizar os envelopes n° 01 (Proposta) e 02 (Habilitação) no 
Setor de Protocolo desta Prefeitura, sito na Rua Francisco Ferreira, 364 Centro em 
Conchal SP — CEP: 13835-000. 

6.2. Os envelopes de papel opaco, deverão ser entregues fechados e indevassáveis, sobre 
cujas bordas de fechamento deverá constar a rubrica do representante do licitante, 
para convalidar a não violação de sua abertura oficial. 

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

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

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 31/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.265/19 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 15/05/19 

7.2 	A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:  
7.2.1. Razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento 

da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, 
telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), para contato, número da conta 
corrente bancária e agência respectiva; 

7.2.2. A proposta de preços deverá ser elaborada em língua portuguesa, datilografada e/ou 
digitada em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas, constando valor global 
anual, mensal e unitário, além do valor para implantação, conversão e treinamento 
de pessoal, expressos em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula, em 
algarismos arábicos, assinada na última folha e rubricadas nas demais folhas pelo 
representante da licitante, especificando o objeto de forma clara e inequívoca, 
atendendo as especificações mínimas constantes do (ANEXO VI); 

7.2.3. Declaração impressa na proposta que nos preços propostos deverão estar 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 

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

Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacaoPconchalsp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Or0076 

com a integral execução do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária e entre outros; 

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

7.2.5. Indicação de marca/modelo e ou procedência (no que for aplicável) dos itens 
ofertados; 

7.2.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias conforme art. 6° da 
Lei Federal n° 10.520/02; 

7.2.7. Não serão admitidas posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos 
ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

7.2.8. Conter prazo de entrega/execução do objeto licitado. Não havendo indicação 
expressa, será considerado como prazo de entrega, aquele constante no (ANEXO VI). 

7.2.9. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuado conforme 
item 15 deste edital. 

7.2.10.0 preço mensal e total para licença de uso por prazo determinado, líquidos, fixos e 
irreajustáveis, para cada software proposto, expressos em moeda nacional corrente, 
para disponibilidade dos softwares em perfeito funcionamento, devendo constar na 
proposta o preço mensal de cada software, e o valor global para o período de 12 
(doze) meses. 

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

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

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

7.2.14.0s preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 

7.2.15.A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 
entrega do objeto licitado conforme disposto no item 7.2. 

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

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

7.2.18. 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. 

7.2.19.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. 

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

8. 	DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2): 
8.1. Na parte externa do envelope 02 deverá conter: 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ENVELOPE II - "DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO" 

PREGÃO PRESENCIAL N° 31/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.265/19 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 15/05/ 19 

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

8.2.1. Prova de inscrição no CNPJ da empresa - Cartão CNPJ; 
8.2.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a 

Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 
8.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante 

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

	

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

	

8.2.3.2. 	As certidões de prova de regularidade fiscal emitidas nos termos do Decreto 
n° 6.106, de 30 de abril de 2007; e da Portaria Conjunta (Receita Federal do 
Brasil - RFB e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN) n° 
1.821/ 2014 têm eficácia durante o prazo de validade nelas constante. 

	

8.2.3.3. 	A Prova de regularidade dos tributos federais e do INSS (certidões 
individuais), se emitidas antes do dia 03/11/2014, mas dentro dos períodos 
de vigência nelas indicados, serão aceitas. 

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

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

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

8.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei n° 12.440/2011 e à 
Resolução Administrativa TST n° 1.470/2011. 

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

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

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

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

inteiro teor do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que 
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento 
integral das obrigações desta licitação (ANEXO III). 
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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° 
8.666193):  

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 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

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

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

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

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

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

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

9. 	DA SESSÃO PÚBLICA: 
9.1. DA SESSÃO E CREDENCIAMENTO:  
9.1.1. A sessão da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a 

ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 
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9.1.2. O Pregoeiro, que dirigirá a sessão, analisará cuidadosamente cada credenciamento 
na presença dos representantes das licitantes e demais pessoas que queiram assistir 
o certame para que o mesmo possa ser conferido e rubricado. 

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

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
9.2.2. Concluídas a fase de recepção e credenciamento dos representantes das licitantes, o 

Pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 
conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 

9.3. ETAPAS DE LANCES:  
9.3.1. Durante a etapa de lances só será permitido o uso de celulares para a consulta de 

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

	

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

	

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

	

9.3.4. 	As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções nos casos de 
eventuais erros encontrados. 

	

9.3.5. 	O valor estabelecido na proposta será ajustado de acordo com o valor corrigido 
pelo Pregoeiro. 

	

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

	

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

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

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

	

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

	

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

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

9.3.9.2. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, com redução mínima acima de R$ 5,00 (cinco 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: 

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

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

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

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

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

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.Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 

11. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS: 
11.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a 

licitante vencedora, serão formalizadas através de instrumento contratual, 
observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos, na legislação 
vigente e na proposta do licitante vencedor. 

11.2. A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o instrumento 
contratual, que deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, 
contados a partir da convocação. 

11.3. O prazo estipulado no subitem 11.2. 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. 

11.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o instrumento contratual 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. 
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12. 	DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL: 
12.1. Tratando-se de prestação de serviços o objeto poderá ser prorrogado por iguais 

períodos e assim sucessivamente respeitando o prazo máximo de duração de 
48 (quarenta e oito) meses, de acordo e conforme estabelecido pelo art. 57, IV da Lei 
Federal n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

	

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

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

13.2. Em caso de prorrogação contratual conforme art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, o reajuste do contrato será anual e poderá ser concedido mediante 
aplicação da variação do IGP-M (índice Geral de Preços de Mercado). 

	

14. 	DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
14.1. 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 do instrumento 
contratual objeto da presente licitação; 

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

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

14.2 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 deste instrumento contratual. 

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 do instrumento 
contratual 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. 

	

15. 	DO PAGAMENTO: 
15.1. 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 
do contrato. 
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15.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 

15.3. 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. 

15.4. 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. 

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

16. 	DAS PENALIDADES: 
16.1. 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. 

16.2. 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. 
16.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

instrumento contratual, 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. 

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

16.5 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. 

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

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

17.2 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. 
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17.2 1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame. 

17.3 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. 

17.4. 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. 

17.5. 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. 

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

18. 	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
18.1. 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. 

18. 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. 

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

18.4. 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). 

18.5. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 
apresentado em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos 
consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do pais 
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. 

18.6. 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. 

18.7. 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. 

18.8. 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. 

18.9. 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. 

18.10. 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 
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expediente normal na Prefeitura do Município de Conchal, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

18.11. 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. 

18.12. 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. 

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

18.14. 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. 

18.15. A cópia completa deste edital poderá ser retirada gratuitamente, no site 
http://www.conchal.sp.gov.br. Caso a empresa deseje retirar o edital impresso, 
deverá procurar o Departamento de Licitação e Contratos no prédio do Paço 
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(õconchal.sp.gov.br. 

18.16. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
18.17. 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. 

18.18. Fazem partes integrantes deste edital: 
ANEXO I 	Declaração de cumprimento e requisito de habilitação. 
ANEXO II 	Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
ANEXO III 
	

Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital. 
ANEXO IV 
	

Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho. 
ANEXO V 
	

Declaração de fatos supervenientes. 
ANEXO VI Termo de referência. 
ANEXO VII Modelo de prop osta. 
ANEXO VIII Minuta Contra to. 
ANEXO ÚNICO - TERMO DE DOAÇÃO. 
18.19. OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, INFORMAÇÕES, 

ENCAMINHADOS PO E-MAIL, FAX, OU POR QUALQUER OUTRO PROCESSO 
ELETRÔNICO, NÃ SERÃO ACATADOS, DEVENDO OS MESMOS SEREM 
PROTOCOLADOS 
	

ETAMENTE JUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO DA 
PREFEITURA DO NICÍPIO DE CONCHAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO 
FERREIRA ALVES o 64, CENTRO - CONCHAL SP, NO HORÁRIO DAS 09:00 ÀS 
16:00 HORAS, EM S DE EXPEDIENTE. 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 31/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.265/19 

	 , 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 ns! 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mais: licitacaoPconchal.sp.gov.br  
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ANEXO II 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 31/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.265/19 

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 íntegra, estando apta, 

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

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

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 1383S-000 
Telefone (1.9) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoconchalsp.gov.br  
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 31/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.265/19 

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

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 31/ 19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.265/19 

	 , inscrita no CNPJ n° 	  

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

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

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

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

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

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

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

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 31/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.265/19 

	 , nome da empresa (CNPJ) 

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

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

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

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 31/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.265/19 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

	

1.1. 	Compreende o objeto deste certame a contratação de empresa especializada para 
serviços de gestão e processamento de multas de trânsito. 

2. JUSTIFICATIVA: 

	

2.1. 	Considerando que o município de Conchal encontra-se regularmente inserido no 
Sistema Nacional de Trânsito, sendo responsável pelas ações de educação, 
fiscalização e manutenção de sinalização viária nos lindes do município; 

	

2.2. 	Visando garantir a segurança dos condutores e pedestres são realizadas pelos 
agentes da autoridade de trânsito diversas orientações e fiscalizações dos veículos 
infratores, garantindo o cumprimento da Legislação do Código de Trânsito 
Brasileiro; 

	

2.3. 	Contudo, para que todas as infrações geradas com a fiscalização sejam 
encaminhadas aos infratores, as pontuações dessas infrações sejam transferidas e 
os recursos sejam julgados se faz necessário um software de processamento de 
autuações; 

	

2.4. 	Portanto, por se tratar de serviço contínuo e ininterrupto, é necessário que seja 
providenciado uma nova contratação para a realização dos referidos serviços, para 
que possamos continuar o processamento das infrações de trânsito sem prejudicar 
o serviço prestado à população. 

3. DESCRIÇÃO: 

	

3.1. 	SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO:  
3.1.1. A CONTRATADA deverá prover a CONTRATANTE de todos os serviços necessários 

para o perfeito funcionamento do sistema, conforme discriminados neste anexo; 
3.1.2 A CONTRATADA será responsável pelo sistema e deverá sempre realizar 

manutenções preventivas e corretivas a fim de garantir o pleno funcionamento do 
mesmo, ficando responsável por quaisquer despesas decorrentes das manutenções. 

3.1.3. Administração e processamento dos Autos de Infração de Transito:  
3.1.3.1. A CONTRATADA deverá efetuar o processamento dos AIT's, a digitação, a 

impressão e o envelopamento das notificações, utilizando-se de seus próprios 
recursos e funcionários, ficando sob responsabilidade do Município apenas a 
digitalização (escaneamento) dos AIT's manuais e seu envio à CONTRATADA, via 
internet, além da postagem das Notificações. 

3.1.3.2. O sistema deverá se on-line e permitir a administração e o processamento de todas 
as etapas dos Autos de Infrações de Trânsito em tempo real, efetuando sua 
digitalização através de browser na Internet, como primeira etapa de tratamento 
dos mesmos, permitindo as transcrições de dados a partir das imagens digitais dos 
autos de infração de trânsito, evitando o manuseio dos documentos originais nesse 
pro,:esso, impedindo extravios ou adulterações posteriores do documento original; 

3.1.3.3. Gat a.ntir que os dados, conforme estabelecido nos incisos I a IV do Art. 280 do CTB, 
sejam validados por processo de digitação e verificação; 

Rua Francisco Ferreira Alves nn 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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3.1.3.4. Efetuar validação de forma e conteúdo das informações constantes nos Autos de 
Infração de Transito, garantindo o cumprimento das exigências da Portaria n° 

59/07; 
3.1.3.5. Validação dos dados de marca e modelo dos autos de infração de transito, através 

das informações obtidas do órgão estadual de transito; 
3.1.3.6. O sistema deverá garantir o acompanhamento dos Autos de Infração de Transito 

remetidos para administração/processamento, desde a sua recepção pelo órgão 
gerenciador dos agentes fiscalizadores até a efetiva geração da notificação de 
aplicação da penalidade, permitindo que o administrador atue sobre os Autos de 
Infração de Transito não processados por: 

a) 	Falhas no preenchimento do Auto de Infração de Transito; 
b) 	Falta de competência legal do agente de transito; 
c) 	Impossibilidade de geração da notificação (tanto da autuação quanto da penalidade) 

por inexistência de dados cadastrais (nome, endereço) do proprietário do veiculo no 
órgão estadual de transito; 

d) 	Exceder prazo hábil para a expedição da notificação conforme inciso II, do 
parágrafo único, art. 281 do CTB. 

3.1.3.7. Deverá contar com sistema que viabilize o cadastramento e o acompanhamento via 
internet de todas as correspondências eletrônicas, denominadas requisição, entre a 
CONTRATANTE e a CONTRATADA visando: 

a) Prover a municipalidade de controle das suas necessidades relacionadas ao 
processamento das multas de trânsito; 

b) Prover a área de trânsito de mecanismos automatizados para efetuar pedidos à 
contratada; 

c) Ser notificada pela contratada sobre correspondências despachadas à área de 
trânsito como notificações de autuação e penalidades, ofícios, materiais solicitados, 
etc.; 

d) Monitorar o atendimento destas necessidades; 
e) Controlar e gerenciar essas solicitações; 
f) Gerar informações consolidadas para o acompanhamento gerencial. 
3.1.3.8. Visando facilitar à municipalidade no registro de suas requisições, o sistema deverá 

fornecer um catálogo de assuntos relacionados ao processamento de multas, tais 
como: 

a) Envio de lotes de AIT's para processamento; 
b) Retorno de AIT's não processados por falha de preenchimento 
c) Cancelamentos de AIT's pela Autoridade de trânsito; 
d) Envio de lotes de noficação de autuação e notificação de penalidade para postagem 

pelo órgão de trânsito; 
e) Inclusão de multas em efeito suspensivo através de solicitação judicial; 

f) Cadastramento/ exclusão de usuários autorizados; 

g) Solicitações de manutenção do sistema; 
e) 	Outros serviços correlacionados ao processamento de multas de trânsito. 
3.1.3.9. Deverá conter a indicação da área responsável, bem como o prazo para 

atendimento das requisições, além de mecanismo de atualização do andamento e a 
indicação do nível hierárquico de responsabilidades, que serão posicionados no 
caso de atrasos no atendimento das requisições. 

3.1.3.10.Toda requisição deverá ser efetuada através do sistema que irá remeter 
automaticamente e-mail para a área responsável por atender a solicitação e cópia 
rara o requisitante. 

3.1.3.11.Para cada assunto será determinado um prazo de conclusão. Quando faltar 01 dia 
para encerrar o prazo o superior do responsável pela conclusão deverá ser 
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notificado através de e-mail automático e assim sucessivamente até que seja 
atingida toda cadeia hierárquica. 

3.1.3.12.0 sistema deverá permitir a geração de relação das requisições, por assunto, por 
período e por área responsável nas seguintes condições: requisições concluídas, em 
aberto, vencendo na data e em atraso. 

3.1.3.13.Diariamente o sistema deverá enviar automaticamente e-mail com todas as 
requisições que estão aguardando conclusão ao responsável e ao requisitante. 

3.2. 	CONTROLE DOS AGENTES FISCALIZADORES E DOS TALÕES DOS AUTOS DE 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO:  

3.2.1. Possuir rotinas que efetuem o cadastramento e manutenção do controle da 
competência dos agentes fiscalizadores do Município, impedindo que venham ser 
processados Autos de Infração de Transito gerados por pessoal sem a devida 
competência legal, conforme prevê o parágrafo 4° do Art. 280 do CTB; 

3.2.2. Efetuar controle sobre talão de Auto de Infração de Transito que for outorgado a 
cada agente fiscalizador, registrando seu uso seqüencial e continuo eliminando 
qualquer possibilidade de que sejam utilizados de forma irregular ou de que os 
autos neles existentes deixem de ser apresentados a Autoridade de Trânsito, por 
qualquer motivo (erro, falha, rasura) e registrar a sua substituição; 

3.2.3. Efetuar o controle do cancelamento do Auto de Infração de Transito, quando 
houver inconsistência verificada pela Autoridade de Trânsito; 

3.2.4. GERAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DE NOTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO 
DE PENALIDADE:  

3.2.5. Gerar a notificação de autuação e a notificação de aplicação de penalidade, 
independentemente, primeiro a da autuação e posteriormente a da penalidade; 

3.2.6. Possuir rotina que auxilie a administração a receber, deferir ou indeferir as defesas 
impetradas contra a autuação; 

3.2.7. Possuir rotina que auxilie a administração a emitir notificação ao infrator, 
informando-o do deferimento ou indeferimento do recurso contra a autuação; 

3.2.8. Rotina que auxilie a administração gerar a notificação de penalidade de multa por 
não indicação do infrator na condução de veiculo de propriedade de pessoa 
jurídica; 

3.2.9. Apresentar documento hábil para que a Autoridade de Trânsito convalide o Auto de 
Infração, de acordo com o disposto no Art. 281 do CTB, através de sua visualização 
e análise da consistência para aplicação da penalidade; 

3.2.10. Apresentar instrumento hábil para que a Autoridade de Trânsito exerça a opção de 
aplicar a penalidade de advertência; 

3.2.11. Permitir que o proprietário do veículo autuado exerça o seu direito de indicar o 
infrator, previsto no parágrafo 7 do Art. 257 do CTB, independentemente do tipo de 
notificação adotada pela Autoridade de Transito; 

3.2.12. Possuir controle das notificações expedidas por AR (Aviso de Recebimento) da EBCT 
(Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) ou por relações de carga e postagem 
nas agencias da EBCT; 

3.2.13. Disponibilizar para consulta, dados referentes a geração e expedição das 
notificações (data da expedição, índice para acesso a relação de carga e ao 
documento comprobatório de entrega), para fins de informação aos infratores, a 
JARI, e atendimento a requisições judiciais; 

3.2.14. Gerar notificação da aplicação da penalidade contendo os dados necessários para a 
caracterização da infração e ficha de compensação bancaria nos padrões da 
FEBRABAN, adequável ao modelo do banco que venha a ser determinado pela 
CONTRATANTE, possibilitando o controle eletrônico dos pagamentos efetuados. 
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3.3. 	CONTROLE DE COBRANÇA E DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS:  
3.4.1. Permitir o controle da arrecadação através de ficha de compensação bancária 

(padrão FEBRABAN), creditada diretamente na conta bancaria determinada pela 
administração; 

3.4.2. O sistema devera possuir condições de recepcionar pagamentos de ficha de 
compensação por conexão eletrônica com o banco centralizador; 

3.4.3. Possuir rotina que permita a recepcionar o pagamento através de documento 
arrecadável, em atendimento à Portaria 11/2008 do DENATRAN; 

3.4.4. Possuir condições de recepcionar pagamentos provindos de Licenciamento 
Eletrônicos, quando houver, por conexão eletrônica com o órgão responsável; 

3.4.5. Controlar diferenças entre valor arrecadado e saldo devedor mantendo as multas 
em aberto quando divergentes, gerando informações das divergências e atualizando 
valores pendentes no sistema do DETRAN; 

3.4.6. Possuir condições de efetuar baixa de multas com base em informações avulsas 
(borderô) do banco centralizador, na inexistência do movimento eletrônico ou de 
prestação de contas de diferenças a menor; 

3.4.7. Gerar e arquivar informações analíticas de cada multa recebida, diariamente, com 
dados de origem do Auto de Infração (manual ou eletrônico e, se eletrônico, de que 
tipo de equipamento, data do pagamento, banco, agência, valor recebido); 

3.4.8. Disponibilizar informações sintéticas de valores creditados pelos bancos, por dia, 
por mês ou período requerido; 

3.4.9. Controlar a existência e restituição de valores arrecadados a maior, pagamentos em 
duplicidade e/ou decorrentes do cancelamento da multa pela JARI; 

3.4.10. Dispor de rotinas para inclusão de multas vencidas e ainda não recebidas pelo 
Banco de dados da DETRAN; 

3.4.11. Dispor de rotinas para exclusão de multas pagas ou canceladas pela JARI no banco 
de dados do DETRAN; 

3.4.12. Dispor de rotinas para alteração de valor de multas, em decorrência de pagamento 
parcial no banco de dados do DETRAN; 

3.4.13. Dispor de rotinas para suspensão temporária de multas, no banco de dados do 
DETRAN, para averiguações pelo órgão de transito, de pagamentos não registrados 
no sistema por falha da rede bancária ou por determinação judicial; 

3.4.14. Possuir rotinas que permitam à administração efetuar a cobrança amigável de 
multas em atraso, permitindo a seleção por placa e ou período, com emissão de 
carta de cobrança ao infrator, informando os dados de cada infração e o total do 
débito, possibilitando que a cobrança seja efetuada por boleto único; 

3.4.15. Possuir rotinas que permita a geração do arquivo das multas arrecadadas em 
atendimento a Portaria 11/2008 do DENATRAN. 

	

3.5. 	ROTINAS DE CONTROLE E APLICAÇÃO DAS PONTUAÇÕES NO RENACH:  
3.5.1. Processar as indicações de condutor infrator para futuras pontuações recebidas 

pela Autoridade de Trãnsito e administrar o efetivo processamento; 
3.5.2. Possuir rotina que não permita a indicação de infrator diferente daquele constante 

no Auto de Infração de Transito lavrado, quando houver a indicação no mesmo; 
3.5.3. Possuir procedimentos de auditoria garantindo que todas as indicações recebidas e 

processadas sejam disponibilizadas à Autoridade de Trânsito Municipal, 
classificadas por pontuação atribuída ou indicação rejeitada; 

3.5.4. Dispor de funções de transferência e cancelamento de indicação de condutores 
infratores; 

3.5.5. O sistema deverá gerar automaticamente o protocolo de recebimento e 
processamento das indicações recebidas; 
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3.5.6. O sistema deverá gerar automaticamente notificação, ao proprietário do veículo, 
informando a rejeição de sua indicação do condutor infrator, bem como dos motivos 
para tal. 

3.6. 	INFORMAÇÕES GERENCIAIS:  
3.6.1. Rotinas que permitam o sistema apresentar, ao Administrador do Órgão de 

Trânsito do Município, Estatísticas e Relatórios de Auditoria, que permitam o 
perfeito e completo conhecimento e acompanhamento dos procedimentos em 
andamento no sistema, no mínimo: 

■ Processamento/Arrecadação - Atualização Diária:  

Relação de Multas Processadas 
Mapa Anual de Multas 
Mapa de Recebimentos 
Relação de Valores Arrecadados 
Relação de Valores Repassados 
Relação de Pagamentos com Diferença à Maior 
Relação de Pagamentos com Diferença à Menor 
Relação de Arrecadações - Pagamentos Creditados 
Relação de Arrecadações - Pagamentos Creditados - Diária 

Processamento/Arrecadação - Atualização Mensal:  

Mapa de Multas Processadas por Enquadramento 
Mapa de Multas em Aberto por Final de Placa 
Mapa de Multas em Aberto 
Relatório de Funset 
Relatório de Funset Diário - Arrecadadas 
Relatório de Funset Diário - Recursadas 

Processos de Recurso - Atualização Diária:  

Relatório de Recursos Cadastrados 
Relatório de Recursos Julgados 

Relação de Multas com Efeito Suspensivo 

■ Autuações: 

Mapa de Autuações Processadas por Enquadramento 
Auto de infração e Multas por Agente 
Relação de Auto de infração Notificados e não Notificados 

■ Qperacionais:  

Emissão referente Lotes de Aits Manuais 
Controle de Lotes de Aits Manuais 
Relação de Enquadramentos por Local de Infração 
Relação de Multas Restituidas 
Relação de Municípios 
Relação de Logradouros 
Mapa da Frota 
Multas Processadas por Enquadramento, Agente e Local 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

00095 

Relatório de Agentes de Transito Cadastrados 
Relatório de Notificações 
Relatório de Indicações de Infratores 
Relatório de Volumetria 

3.7. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA ATENDIMENTO AO  
ADMINISTRADOR PELA INTERNET:  

3.7.1. O sistema deverá dispor de rotina que possibilite o acesso aos dados das multas de 
transito de âmbito Municipal, tanto às pagas quanto às não pagas, de um 
determinado veículo; 

3.7.2. O sistema deverá dispor de rotina que possibilite a administração gerar documento 
hábil (boleto bancário) para recolhimento de multas em aberto; 

3.7.3. Dispor de rotina que possibilite o gerenciamento dos pedidos e dos respectivos 
pagamentos de parcelamentos de débitos provenientes de multas de trânsito 
vencidas; 

3.7.4. Dispor de acesso a dados de processos de recursos interpostos junto à JARI; 
3.7.5. Dispor de acesso a dados de pontuação atribuída a uma determinada CNH e das 

transferências de pontuação aceitas e rejeitadas, das multas aplicadas pelo 
Município; 

3.7.6. Possibilitar o gerenciamento, em tempo real, dos processos protocolados junto a 
JARI, permitindo o cadastramento, a atualização e a atribuição do resultado, 
gerando, se deferidos o recurso, sem interferência humana, os cancelamentos e 
baixas junto ao DETRAN; 

3.7.7. Permitir à administração gerenciar o trâmite, em todas as instâncias, dos 
mandados de segurança expedidos pelo Poder Judiciário, sobre as penalidades de 
trânsito, possibilitando a geração e cancelando do efeito suspensivo junto ao 
DETRAN; 

3.7.8. Possibilitar a emissão de cópia dos Auto de Infração de Trânsito, gerado por agente 
de trânsito. 

	

3.8. 	DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INFORMAÇÕES PELA INTERNET, QUE 
CONTEMPLE E FACILITE AO PÚBLICO:  

3.8.1. Dispor de rotina do sistema que permita consulta para verificar a existência de 
multas de trânsito, de um veículo, no âmbito do Município; 

3.8.2. Consulta sobre o andamento dos processos de recursos interpostos junto a JARI; 
3.8.3. Consulta à pontuação da CNH juntamente com dados da infração, e as indicações 

de transferência de pontuação apresentadas à Autoridade de Trânsito e as 
indicações não efetuadas por qualquer motivo de rejeição; 

3.8.4. Disponibilizar a imagem dos Autos de Infração de Trânsito, gerados por agentes de 
Trânsito, para consulta e impressão; 

3.8.5. Dispor de rotina do sistema para emitir documento hábil para pagamento das 
multas na rede bancária, padrão FEBRABAN; 

3.8.6. Dispor de rotina que possibilite, ao munícipe, solicitar via Internet o parcelamento 
do valor total de suas multas de trânsito vencidas, emitindo os boletos de cobrança. 

	

3.9. 	SEGURANÇA DO SISTEMA (NÃO SE APLICANDO AO ACESSO A INFORMAÇÕES  
VIA INTERNET), DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES:  

3.9.1. Dispor de cadastro de operadores com controle de senha pessoal criptografada; 
3.9.2. Gerar arquivo atualizado (log) de todas as transações (inclusão, alteração, 

exclusão), identificando o operador responsável, a data/hora da transação, os 
campos com o conteúdo original no caso de transação de alteração e, no caso de 
exclusão, o registro único; 
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3.9.3. Utilizar base de dados relacional para garantia da integridade dos dados; 
3.9.4. Dispor de rotina, que converta: 
a) Todas as bases de dados em arquivos em formato texto, com todos os campos 

identificáveis por documentação específica, incluída a descrição e característica de 
cada arquivo e de cada campo, acompanhada essa documentação com os layours 
de cada arquivo em formato texto e; 

b) Todas as imagens criptografadas em formato padrão (JPG), ou outro aceitável pela 
CONTRATANTE pela facilidade de adaptação para outros aplicativos. 

c) Rotinas e procedimentos de cópias de segurança das bases de dados, com a guarda 
dos mesmos, em local seguro e indevassável. 

3.10. SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E 
PROCESSAMENTO DE RECURSOS INTERPOSTOS ÀS MULTAS APLICADAS:  

3.10.1. Fornecer suporte administrativo a JARI; 
3.10.2. Digitalização dos processos através de browser da Internet para efetuar o 

gerenciamento eletrônico dos processos (GED) utilizando biometria como acesso ao 
sistema; 

3.10.3. Registrar, controlar e efetuar a manutenção dos processos de recursos de multa; 
3.10.4. Controlar recursos impetrados á Autoridade de Trânsito (defesa de autuação), 1a 

instancia (JARI) e 2' Instancia (CETRAN); 
3.10.5. Gerar relatórios estatísticos e gerenciais referentes aos recursos cadastrados, 

julgados, deferidos, indeferidos e agendamento dos processos (já agendados e não 
agendados); 

3.10.6. Emitir protocolo de recurso e de notificação de resultado de recurso; 
3.10.7. Gerar formulário a apropriado para impetração de recurso; 
3.10.8. Emitir capa do processo de recurso de multa no momento do cadastramento; 
3.10.9. Permitir a convalidação de recurso com acesso por senha específica, para a 

manutenção ou exclusão do sistema de Multas do Município. 

3.11. SISTEMA DE SUPORTE AO RENAINF:  
3.11.1. Efetuar verificação de veículos matriculados em outros estados da Federação, 

providenciando a conexão automática com o RENAINF; 
3.11.2. Efetuar a solicitação de dados cadastrais do veiculo direcionando ao DETRAN da 

unidade de Federação em qual o veiculo esteja matriculado; 
3.11.3. Providenciar dentro do sistema normal de administração de multas de trânsito, a 

geração das notificações e de aplicações das penalidades; 
3.11.4. Incluir em cobrança a multa aplicada no DETRAN da unidade de Federação na qual 

o veiculo esteja matriculado; 
3.11.5. Quando do pagamento efetuar a baixa no sistema. 

3.12. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
3.12.1. Visando garantir o bom funcionamento do sistema, a contratada deverá 

disponibilizar a alocação de equipamentos e dispositivos de alto desempenho que 
forneçam toda infra-estrutura necessária para implantação, manutenção preventiva 
e corretiva, bem como garantias de segurança para as transações via WEB. 

3.12.2. A proponente deverá disponibilizar ao Município os serviços de "Servidor de 
Provedoria" em 24x7, para a hospedagem dos dados para acesso e uso através da 
Internet. 

3.12.3. Tais servidores deverão residir em Data Center que atenda no mínimo as 
especificações Tier II, e possuir rotinas que garantam a existência de cópias de 
segurança atualizadas diariamente e guardadas em ambiente seguro, atendendo, 
no mínimo, os requisitos descritos abaixo: 
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3.12.4. Data Center com alta disponibilidade, desempenho e balanceamento de carga 
24x7x365, que detenha certificação reconhecida pelos órgãos competentes para 
todos os critérios de Segurança Física (fogo, falta de energia, antifurto) e Segurança 
Tecnológica (anti-hackers); 

3.12.5. Fornecimento ininterrupto de energia com climatização ideal garantindo o bom 
funcionamento dos servidores; 

3.12.6. Servidores (aplicativos, Internet e Banco de Dados) trabalhando com componentes 
que ofereçam redundância nos bancos de dados; 

3.12.7. Firewall com Balanceamento de Carga em 3 Camadas, Load Balance no Banco de 
Dados Distribuído e na camada WEB; 

3.12.8. Múltiplos links de comunicação de alto desempenho com banda ilimitada visando a 
garantia de alta disponibilidade, em toda área geográfica de interesse, estabelecidas 
ou não no Município; 

3.12.9. Gerenciamento dinâmico e otimizado do acesso aos diferentes backbones e 
roteadores; 

3.12.10. Conexões SSL, com Certificação Segura e Criptografada do Transporte das 
Informações - HTTPS; 

3.12.11. Sistemas de antivírus/ spywares; 
a) Softwares para segurança da informação que garantam o sigilo e a proteção contra 

"roubo de informações" que possam ocorrer através de ataques realizados por 
pessoas de fora do ambiente e também de dentro do próprio ambiente 
disponibilizad o; 

b) Entrada e circulação nos IHC (Interação Humano-Computador) controladas por 
cartão de acesso e circuito fechado de TV, 24x7x365; 

c) Serviço de monitoramento de hardware, software e tráfego de dados 24x7x365; 
d) Sistemas gerenciadores de banco de dados; 
e) Sistemas para gerenciamento de cópias de segurança (backup's) com cópias em 

guarda externa em ambiente seguro; 
f) Softwares de gerenciamento para acompanhamento, medição e monitoramento do 

desempenho dos equipamentos, operando de forma pró-ativa para situações 
eventuais de instabilidade, proporcionando qualidade e segurança para a infra-
estrutura fornecida. 

3.12.12 A Contratada deverá disponibilizar uma central de suporte técnico, durante toda a 
vigência do período contratual, que será acessada por telefone especifico ou chat e 
que irá atender a todas as necessidades, dúvidas, reclamações e consultas da 
Contratante, devendo prestar os seguintes tipos de serviços: 

3.12.13. Esclarecimentos de dúvidas e orientações aos usuários quanto ao uso e a 
navegação na plataforma de software; 

3.12.14. Registro e encaminhamento de solicitações de serviços de suporte técnico local; -
registro e encaminhamento de solicitações de manutenções corretivas; 

3.12.15. Fornecimento de informações aos usuários sobre a situação e o andamento das 
solicitações em aberto; 

3.12.16. Retorno de solicitações de informações, esclarecimentos e orientações não 
atendidas no primeiro contato, com tempo definido na tabela abaixo e de acordo 
com o tipo de prioridade. 

3.12.17. A Contratada deverá ainda prestar a manutenção corretiva de software e de 
hardware para corrigir defeitos que causem problemas no seu uso ou 
funcionamento; 

3.12.18. As solicitações de manutenção corretivas serão feitas junto à central de suporte 
técnico, com a descrição do problema e a sinalização da urgência no atendimento; 

3.12.19. A Contratada deverá prestar os serviços contratados conforme descritos no edital e 
ainda, conforme as seguintes condições: 
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3.12.20. Utilizar somente profissionais devidamente capacitados e habilitados na prestação 
dos serviços contratados; 

3.12.21. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e 
referentes aos serviços prestados por seus empregados, uma vez que os mesmos 
não têm qualquer vínculo emprega-dei° com o a Contratante; 

3.12.22. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, respondendo civil e criminalmente 
por todos os danos, perdas ou prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 
empregados ou prepostos no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 
indiretamente, causar a Contratante; 

3.12.23. Responsabilizar-se perante a contratante pelos eventuais danos ou desvios 
causados aos bens que lhe forem confiados ou aos seus prepostos; Providenciar, a 
partir de solicitação da contratante, a substituição imediata dos profissionais que 
não correspondam ao desempenho pactuado; 

3.12.24. Não ceder a outrem ou subcontratar os serviços contratados, no todo ou em parte; 
3.12.25. Manter sigilo absoluto sobre todas as informações, dados e documentos 

provenientes dos serviços realizados; 

4. EXIGÊNCIAS: 

	

4.1. 	Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 
licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo 
da manutenção dessas condições. 

	

4.2. 	Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a 
fiel execução contratual; 

	

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

	

5.1. 	De imediato após a assinatura contratual 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

	

6.1. 	De Segunda-Feira a Sexta-Feira em horário de expediente. 

	

6.3. 	Vigência contratual de 12 meses. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

	

7.1. 	PAÇO MUNICIPAL - Rua Francisco Ferreira Alves, 364 Centro em Conchal - SP 
CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-8600 - e-mail: transitoggmail.com  e ou em 
outro local designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 

	

8.1. 	Pertinente a natureza do objeto. 

9. AMOSTRA/VISITA: 

	

9.1. 	A amostra será solicitada em Ata no termino da sessão publicas após a empresa 
vencedora ser declarada "Melhor Preço" e na ausência de represente será publicada 
n1 Imprensa Oficial do Estado. 

	

9.2. 	A verificação avaliação e validação do atendimento aos requisitos mínimos exigidos 
será efetuada pelo Depto 'requerente, permitindo comparar se suas características e 
fu acionalidades são compatíveis com o objeto licitado; 

	

9.3. 	Os hardwares, softwares, conexões com a internet, equipamentos, celulares, 
documentos ou outros dispositivos necessários para a realização da apresentação, 
são de inteira responsabilidade da LICITANTE e deverão estar em pleno 
funcionamento assim q solicitado pelo Depto requerente; 
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9.4. 	A Licitante deverá disponibilizar equipe técnica suficiente para a apresentação e 
realização dos testes necessários no objeto licitado, bem como, prestar suporte 
técnico à Equipe de Apoio no que for necessário; 

9.5. 	Os custos relacionados à apresentação correrão exclusivamente por conta da 
Licitante; 

9.6. 	Os demais Licitantes poderão presenciar a realização da apresentação, porém não 
poderão se manifestar enquanto a Licitante estiver executando a apresentação e 
bem como o pessoal técnico do depto requente estiver analisando o objeto; 

9.7. 	A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ COMPROVAR O ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS CONSTANTES DOS ITENS ABAIXO: 

a) O sistema deverá estar totalmente disponível para operação on-line, através de 
plataforma via — WEB, podendo ser acessado de qualquer computador conectado à 
internet, sem a necessidade de instalação de software, apenas atribuindo-se login e 
senha; 

b) Possibilitar a digitalização e consulta em real time dos autos de infração de transito 
através de browser na Internet, como primeira etapa de tratamento; 

c) Deverá permitir a exibição de log das transações efetuadas no processo de 
digitação, conferência e convalidação do cliente identificando o operador 
responsável e a data/hora da transação; 

d) O Sistema deverá emitir a listagem de expedição aos correios referente às 
notificações de resultados dos processos de Defesa da Autuação, recurso JARI e 
CETRAN; 

e) Controlar a existência e restituição de valores arrecadados a maior, pagamentos em 
duplicidade e/ou decorrentes do cancelamento da multa pela JARI ou Conselho 
Estadual de Trânsito (CETRAN); 

fl 	Deverá contar com módulo de requisições eletrônicas, para interação e solução de 
dúvidas ou problemas, possibilitando o cadastramento e o acompanhamento via 
internet de todas as requisições entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA; 

g) O sistema de controle de requisições eletrônicas deverá remeter automaticamente 
e-mail para a área responsável por atender a solicitação e cópia para o requisitante, 
além de possibilitar o envio automático de e-mail aos níveis hierárquicos 
competentes da Prefeitura para o posicionamento em caso de atrasos nas 
requisições; 

h) Deverá contar com módulo que Possibilite o cadastramento de veículos com 
imunidade temporária, permitindo que as placas desses veículos sejam, de forma 
online, cadastradas no sistema; 

i) O sistema de cadastramento de veículos com imunidade temporária deverá 
possibilitar a inclusão do código de enquadramento e a descrição do 
enquadramento ao qual o veículo estará imune. 

j) Caso o veículo que esteja em situação de imunidade seja autuado, após a digitação 
do auto, o sistema deverá classificar automaticamente este AIT como imune e 
mantê-lo classificado no sistema desta forma, para futura consulta. 

k) Contar com campo para a inclusão do motivo que levou o Departamento de trânsito 
a liberar o veículo para circulação naquele período. 

1) 	,:ontrolar recursos impetrados á Autoridade de Trânsito (defesa de autuação), ia  

.nstancia (JARI) e 2' Instancia (CETRAN) e possibilitar o gerenciamento desses 
recursos, em tempo real, permitindo o cadastramento, a atualização e a atribuição 
Jo resultado, gerando sem interferência humana, os cancelamentos e baixas junto 
ao DETRAN, se deferido o recurso. 

m) 	Caso julgar necessário, a Equipe de Apoio da Comissão de licitação poderá solicitar 
à Licitante a comprovação de outros itens constantes do presente termo de 
referência; 
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n) 	Será desclassificada a proponente que não comprovar integralmente todos os itens 
solicitados. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Vivair Renato Algarve - Chefe da Divisão da tecnologia da Informação 

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

relativo ao exercício de 2019, a saber: 
11.1.1. n° 33904099/061810003.2.043/02.17.02 (2328) (2341) 
12.2. 	Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
12.1. 	André Luiz de Abreu - Diretor Administrativo. 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 31/ 19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.265/19 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

TELEFONE: 	 ENDEREÇO ELETRÔNICO: 	  

Apresentamos nossa proposta para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA SERVIÇOS DE GESTÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, 
acatando todas as estipulações consignadas neste edital: 

ITEM QUANT. UND ESPECIFICAÇÃO 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 

Praça de pagamento: Banco:  	Agência: 	 Conta Corrente: 	  

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

	 , portador do RG n° 	  e CPF 

n° 	 , Data Nascimento 	 , Nacionalidade: 	  

Estado Civil: 	 , Endereço Eletrônico Pessoal: 	 , Endereço 

Eletrônico Institucional: 	 Cargo/ Função: 	  

Telefone Pessoal: 	 Endereço residencial: 	  

n° 	, Bairro 	 , Cidade 	 , Cep 	 Estado 	  

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 31/19 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.265/19 

Aos 	dias do mês de 	do ano de 2019, nesta cidade de Conchal SP, compareceram de 

um lado a Prefeitura do Município de Conchal, doravante denominada CONTRATANTE, 

aqui representada pelo Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, Prefeito Municipal, e de outro 

a empresa 	 , situada na 	  n° 

Bairro 	 , na cidade de 	 , Estado de 	, CEP. 	  

inscrita no CNPJ n° 	 e Inscrição Estadual n° 	  

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

RG n° 	 , denominada CONTRATADA, para celebrar o presente instrumento, 

resultado do certame, do tipo "MENOR PREÇO (VALOR MENSAL)", de acordo e conforme a 

Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, que será regida pela Lei Federal n° 10.520/02, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 

atualizada, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes cláusulas e 

condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GESTÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS 
DE TRÂNSITO, de acordo com o edital do presente certame. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

2.1. 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 do contrato o 
objeto da presente licitação; 

1V 

	

	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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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. 

2.2 	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 TERCEIRA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

31. 	Fica ajustado o valor do presente instrumento em R$ 0,00 (reais). 
3.2. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 

resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 

3.3. 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 do contrato. 

3.4. 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; 

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

4.2. Em caso de prorrogação contratual conforme Art. 57, inciso IV, da Lei Federal 
n° 8.666/93 atualizada, o reajuste do contrato será anual poderá ser concedido 
mediante aplicação da variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado). 
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CLÁUSULA QUINTA 
- DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL 

5.1. Tratando-se de prestação de serviços o objeto poderá ser prorrogado por iguais 
períodos e assim sucessivamente respeitando o prazo máximo de duração de 
48 (quarenta e oito) meses, de acordo e conforme estabelecido pelo art. 57, IV da Lei 
Federal n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS PENALIDADES: 

6.1. 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 instrumento, 
até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

6.2. 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 art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor do presente instrumento contratual; 
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. 
6.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

6.4. 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) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

6.5. As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento 
eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o 
desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária 
devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a 
contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA SETIMA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1. A rescisão contratual 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. 

CLAUSULA OITAVA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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CLÁUSULA NONA 
- DA PUBLICAÇÃO 

9.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo deste instrumento contrato na imprensa oficial ou em Jornal 
de grande circulação no município. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

10.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o Sr. Vivair Renato Algarve -
Chefe da Divisão da Tecnologia da Informação, desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

11.1. Fazem parte integrante deste instrumento contratual: 
• Edital; 
• Anexo VI - Termo de Referencia; 
• Anexo VII - Planilha Proposta; 
• Termo de Ciência e Notificação. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DO FORO 

12.1. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o Foro da Comarca 
de Moji Mirim - Vara Distrital de Conchal/ SP, excluído qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, o presente Instrumento Convocatório será afixado em local de 
costume, tudo em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 atualizada. 

THIAGO DOS SANTOS MARIA 
Pregoeiro 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 

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

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

Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchalsp,govIr 
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LEI N° 1.697 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009.  

"INSTITUI O PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO 

SOCIAL DENOMINADO, "DOACÃO 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 

SOLIDARI EDADE. 

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° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Art. 5° - O Poder Executivo deverá promover campanhas de 
esclarecimento e estímulo à doação, como forma de incentivar o programa e o espírito de 

"comprometimento social" em todos os cidadãos. 

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

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

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

fiel cumprimento. 

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

revogando-se as disposições em contrário. 

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

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

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

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

atribuições que lhe são conferidas por Lei; e, 

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

30 de dezembro de 2009; 

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

DECRETA: 

Art. 1° - Os fornecedores e prestadores de serviços do município, que 
queiram aderir ao programa Doação Solidária, poderão contribuir mediante adesão do Termo 

constante no Anexo Único deste Decreto, autorizando desconto diretamente em seus pagamentos para 

doação ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Conchal - FUSSCONCHAL. 

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

Art. 2° - O valor percebido mensalmente pelo Município será 

depositado em conta especial, a ser aberta para destinação dos recursos do programa, que serão 

aplicados em ações sociais através dos programas conduzidos pelo Fundo Social de Solidariedade do 

Município. 

Art. 3° - Os fornecedores e prestadores de serviços do Município 
além de qualquer cidadão que queira se vincular ao programa, receberão selo de "comprometimento 

social" a ser emitido pelo Município aos participantes do programa. 

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

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

Art. 6° - Os projetos beneficiados por esse Programa poderão ser 

divulgados nos cites do Município, bem como em jornais locais. 

Rua Francisco Ferreira Alves ri° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Art. 7° - A adesão poderá ser feita a qualquer tempo e revogada 
mediante simples solicitação escrita ao Presidente do Fundo Social de Solidariedade, com prazo de 15 

(quinze) dias de antecedência de sua retenção. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 	n° /19. 
OBJETO: 	 Contratação de empresa especializada para serviços de gestão e 

processamento de multas de trânsito. 
ADVOGADO: 	João Carlos Godoi Ugo. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

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

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

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro 
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 
regras do Código de Processo Civil; 

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

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

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

Conchal 	/_/,  

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

Assinatura: 	  

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

Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchal.sp.gov.br  
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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 ng 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: iicitacao@conchal.sp.gov.br  
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 31/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.265/19 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GESTÃO E 
PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. 

RAZÃO SOCIAL: 

C1VPJ n°: 	  

ENDEREÇO: 	  

e-mail: 	  

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

PESSOA PARA CONTATO: 	  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

ASSINATURA 

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

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

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

de 
	

de 2019. Local: 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
CONCHAL 

www.diarioeletronicooficial.com.br/diario/conchal-sp 	 03/05/2019 

Conforme Lei Municipal 2.160 de 24 de abril de 2018 

EXTRATOS DE ADITAMENTOS 
Contrato 44/18 — Termo de Aditivo 19/19 — Objeto: Aditanie 
Contratante: Prefeitura do Município de Conchal — Contra 
- EPP. — Prazo: 30 dias — Assinatura: 17/04/19 

iNsTrru-ro DE prznymfiNci" DOS snaNnocoREs MUNICIPAIS DE carvciw-
(4CDNCIALAL.-PREV) 

EXTRATOS DE ADITAMENTOS 
Contrato 03/18 — Termo de Aditivo ri" 03/19 — Objeto: Aditamento contratual de prazo —
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal (Conchal-
Prev)— Contratada: ATTLAYEME 8c ALW00AOCiS ASSOCIADOS_ — Prazo: 12 meses - 
Assinatura: 26/04/19. 

PREGÃO PRESENCIAL. 
Torna público aos interessados que esta aberto o Pregão Presencial 31/19, Processo 
2265/19 — Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de gestão e 
processamento de multas de trânsito — Encerramento dia 15/05/19 às 09:30 e abertura às 
10:00 horas — O edital completo poderá ser adquirido no site werw-conchaLsp-gov-br 
ou pelo e-mail: licitaca~conchal-sp-gov-br — Maiores informações poderão ser obtidas 
na Rua Francisco F. .Alves 364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 16:00 
horas ou através do telefone (19) 3866-8600. 

Conchal, 30 de abril de 2019. 
Thiago dos Santos Maria —Pregoeiro 

PREGAO PRESENCIAL- 
Torna público aos interessados que está aberto o Pregão Presencial 32/19. Processo 
2300/19 — Objeto: Registro de preços para aquisição de fraldas para o neepto de Saúde —
Encerramento dia 17/05/19 às 09:30 e abertura às 10:00 horas — O edital completo 
poderá ser adquirido no site www-conchaLsp.gov-br e ou pelo e-mail: 
licitacao@conchal.sp.gov.br  — Maiores Informações poderão ser obtidas na Rua 
Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SP, rios dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou 
através do telefone (19) 3866-8600. 

Conchal, 30 de abril de 2019_ 
Tbiago dos Santos Maria — Pregoeiro 

PREGAO PRESF.NCLAI- 
Torna público aos interessados que está aberto o Pregão Presencial 33/19, Processo 
2-302/19 — Objeto: Registro de preços para aquisição de marmitas para o CAPS (Centro 
de Atenção Psicossocial), rampanhaa, reuniões e outros eventos realizados pelo Depto 
de Saúde (Exclusivo para ME, MEI e EPP) — Encerramento dia 20/05/19 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: licitactio@c,onchaisp-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, 30 de abril de 2019_ 
Thiago dos Santos Maria — Pregoeiro 
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R.FRANCISCO FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão: 	31/2019 

Processo: 	2019/4/2265 

Objeto: 	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE GESTA() E PROCESSAMENTO DE 
MULTAS DE TRANSITO 

PREÂMBULO 

No dia 15 de maio de 2019, às 10h0Omin, reuniram-se na sala de Licitações. da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL sito na 
R.FRANCISCO FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP. os integrantes da Comissão de Licitação, senhores(as) THIAGO DOS 
SANTOS MARIA (Pregoeiro), ALEX CORDEIRO (Equipe de apoio) e SALVADOR LEITAO JUNIOR (Equipe de apoio), designados conforme 
Portaria n° 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: 

CREDENCIAMENTO 

REPRESENTANTES 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

PAULA CRISTINA MARQUES BRANCO DE ARAUJO 

EMPRESAS 

S.R.C. INFORMATICA LTDA 

VALDIR APARECIDO MARTINS 	 VIVATRANS SERVICOS LTDA 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

REGISTRO DO PREGÃO 

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

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial. a partir do autor da 
-roposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 

\-tOte/Item: 001.001 
Fase: Propostas 

VIVATRANS SERVICOS LTDA 
S.R.C. INFORMATICA LTDA 

Fase: I Rodada de Lances 
VIVATRANS SERVICOS LTDA 
S.R.C. INFORMATICA LTDA 

Fase: T Rodada de Lances 
VIVATRANS SERVICOS LTDA 
S.R.C. INFORMATICA LTDA 

Fase: 3" Rodada de Lances 
VIVATRANS SERVICOS LTDA 
S.R.C. INFORMATICA LTDA 

Fase: 4' Rodada de Lances 
VIVATRANS SERVICOS LTDA 

S.R.C. INFORMATICA LTDA 

Fase: 5' Rodada de Lances 
VIVATRANS SERVICOS LTDA 
S.R.C. INFORMATICA LTDA 

Fase: 6' Rodada de Lances 
VIVATRANS SERVICOS LTDA 
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S.R.C. INFORMATICA LTDA 	 R$ 2.485,0000 	 0.00% 
0 °0 200 

Fase: 7° Rodada de Lances 
VIVATRANS SERVICOS LTDA 	 R$ 2.490,0000 	 Declinou 

Fase: Negociação 
S.R.C. INFORMATICA LTDA 	 R$ 2.480,0000 	 0.00% Vencedor 

CLASSIFICAÇÃO 

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

Empresa 	 Valor 	Classificação 

Lote/Item: 001.001 
S.R.C. INFORMATICA LTDA 	 R$ 2.480.0000 	1° Lugar 

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

Lote/Item: 001.001 
VIVATRANS SERVICOS LTDA 	 R$ 2.490,0000 	2° Lugar 

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

NEGOCIAÇÃO 

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

Lote/Item 	 Empresa 	 Menor Preço 	Valor Negociado 	Situação 

•--,K)1.001 S.R.C. INFORMATICA LTDA 
	

R$ 2.480,0000 	R$ 2.480,0000 	Vencedor 

HABILITAÇÃO 

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

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

Licitantes 
	

Situação 
	

Motivo 

S.R.C. INFORMATICA LTDA 
	

Habilitado 

RESULTADO 

A vista da habilitação. foi declarado: 
Lote/Item 
	

Licitantes 
	

Valor 	 Situação 

001.001 	S.R.C. INFORMÁTICA LTDA 
	

R$ 2.480.0000 	Vencedor 

APRESENTAÇÃO DO OBJETO 

A empresa S.R.C. INFORMATICA LTDA terá pó prazo de 03 dias para realizar a demonstração do objeto conforme previsto no ANEXO VI. item 9.7. 
do edital. 

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

ENCERRAMENTO 

) envelope "Habilitação-  não aberto da empresa VIVATRANS SERVICOS LTDA, será devolvido após a Homologação do pre e certame. 

fiada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoi 
licitantes relacionados. 

antes dos 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

O presente certame será adjudicado após o atendimento na integra do edital. 

ASSINAM: 

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) PREGOEIRO E A EQUIPE DE APO O 
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PAULA RISTINA MARQ 
C. INFOR ATICA LTDA 

RANCO DE ARAUJO 

\&„ 	 
VAL IR APARECIDO MARTINS 
VIVATRANS SERVICOS LTDA 

THIA' O D S SANTOS MARIA 
regoeiro 

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) PREGOEIRO E A EQ,iik • POIO 

ALEX CORDEIRO 
Equipe de apoio 

4eOrdPili ja 1 	 O JUNIOR 
ipe de apoio 
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Conchal, 22 de maio de 2019. 

DERLEI MAGNUSS 
Prefeito Municipal 

000r06 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA como vencedora do "PREGÃO 

PRESENCIAL" N° 31/19, a empresa S.R.C. INFORMATICA LTDA, inscrita 

no CNPJ: 04.760.857/0001-60, vencedora do certame com o valor global de 

R$ 29.760,00 (vinte e nove mil setecentos e sessenta reais). Tendo como 

objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

SERVIÇO DE GESTÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE 

TRANSITO. 

Rua Francisco Ferreira Alves no 364 — Telefone (19) 3866-8600 — Fax (19) 3866-8614 — CEP 13835-000 — Conchal SP 

CNPJ 45.331.188/0001-99 — e-mail: gabinete@conchal.sp.gov.br  — Home Page: httpi /www.conchal.sp.gov.br  
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CONTRATO N° 13/19 
PREGÃO PRESENCIAL N° 31/19 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.265/19 

Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2019, nesta cidade de Conchal SP, compareceram de 

um lado a Prefeitura do Município de Conchal, doravante denominada CONTRATANTE, 

aqui representada pelo Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, Prefeito Municipal, e de outro 

a empresa S.R.C. INFORMATICA LTDA, situada na Avenida Copacabana, 71 C, Jardim 

Professor Benoá, na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de SP, CEP. 06502-001, 

inscrita no CNPJ n° 04.760.857/0001-60 e Inscrição Estadual n° Isenta, email: 

comercialQndcti.com.br  e fone: (11) 2251-0126, representada pela Sra. Paula Cristina 

Marques Branco de Araujo, portadora do CPF n° 163.863.838-18 e RG n° 16.753.606-0, 

denominada CONTRATADA, para celebrar o presente instrumento, resultado do certame, 

do tipo "MENOR PREÇO (VALOR MENSAL)", de acordo e conforme a Lei Federal n° 

8.666/93 atualizada, que será regida pela Lei Federal n° 10.520/02, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes cláusulas e condições 

que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GESTÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS 
DE TRÂNSITO, de acordo com o edital do presente certame. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

2.1. 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 do contrato 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. 

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

peP 
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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. 

2.2 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 TERCEIRA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

31. 	Fica ajustado o valor do presente instrumento em R$ 29.760,00 (vinte e nove mil 
setecentos e sessenta reais), perfazendo o valor mensal de R$ 2.480,00 (dois mil 
quatrocentos e oitenta reais). 

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

3.3. 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 do contrato. 

3.4. 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; 

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

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

4.2. Em caso de prorrogação contratual conforme Art. 57, inciso IV, da Lei Federal 
n° 8.666/93 atualizada, o reajuste do contrato será anual poderá ser concedido 
mediante aplicação da variação do IGP-M (índice Geral de Preços de Mercado). 

Rua Francisco Ferreira Alves no 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchal.sp.gov  br 
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0 0 0 2 1 0 

CLÁUSULA QUINTA 
- DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL 

5.1. Tratando-se de prestação de serviços o objeto poderá ser prorrogado por iguais 
períodos e assim sucessivamente respeitando o prazo máximo de duração de 
48 (quarenta e oito) meses, de acordo e conforme estabelecido pelo art. 57, IV da Lei 
Federal n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS PENALIDADES: 

6.1. 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 instrumento, 
até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

6.2. 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 art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor do presente instrumento contratual; 
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. 
6.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

6.4. 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) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

6.5. As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento 
eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o 
desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária 
devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a 
contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA SETIMA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1. A rescisão contratual 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. 

CLAUSULA OITAVA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: Ocitacao0conchal.sp.gov.br  
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CLÁUSULA NONA 
- DA PUBLICAÇÃO 

9.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo deste instrumento contrato na imprensa oficial ou em Jornal 
de grande circulação no município. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

10.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o Sr. Vivair Renato Algarve -
Chefe da Divisão da Tecnologia da Informação, desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

11.1. Fazem parte integrante deste instrumento contratual: 
• Edital; 
• Anexo VI - Termo de Referencia; 
• Anexo VII - Planilha Proposta; 
• Termo de Ciência e Notificação. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DO FORO 

12.1. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o Foro da Comarca 
de Moji Mirim - Vara Distrital de Conchal/SP, excluído qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, o presente Instrumento Convocatório será afixado em local de 
costume, tudo em conformidade com a Lei Feder 	8.666/93 atualizada. 

THIAGO DOS SA 5 MARIA 
Pregoeiro 

LEI MAGNO 
Prefeito Municipal 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL N° 31/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.265/19 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

	

1.1. 	Compreende o objeto deste certame a contratação de empresa especializada para 
serviços de gestão e processamento de multas de trânsito. 

2. JUSTIFICATIVA: 

	

2.1. 	Considerando que o município de Conchal encontra-se regularmente inserido no 
Sistema Nacional de Trânsito, sendo responsável pelas ações de educação, 
fiscalização e manutenção de sinalização viária nos lindes do município; 

	

2.2. 	Visando garantir a segurança dos condutores e pedestres são realizadas pelos 
agentes da autoridade de trânsito diversas orientações e fiscalizações dos veículos 
infratores, garantindo o cumprimento da Legislação do Código de Trânsito 
Brasileiro; 

	

2.3. 	Contudo, para que todas as infrações geradas com a fiscalização sejam 
encaminhadas aos infratores, as pontuações dessas infrações sejam transferidas e 
os recursos sejam julgados se faz necessário um software de processamento de 
autuações; 

	

2.4. 	Portanto, por se tratar de serviço contínuo e ininterrupto, é necessário que seja 
providenciado uma nova contratação para a realização dos referidos serviços, para 
que possamos continuar o processamento das infrações de trânsito sem prejudicar 
o serviço prestado à população. 

3. DESCRIÇÃO: 

	

3.1. 	SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO:  
3.1.1. A CONTRATADA deverá prover a CONTRATANTE de todos os serviços necessários 

para o perfeito funcionamento do sistema, conforme discriminados neste anexo; 
3.1.2 A CONTRATADA será responsável pelo sistema e deverá sempre realizar 

manutenções preventivas e corretivas a fim de garantir o pleno funcionamento do 
mesmo, ficando responsável por quaisquer despesas decorrentes das manutenções. 

3.1.3. Administração e processamento dos Autos de Infração de Transito:  
3.1.3.1. A CONTRATADA deverá efetuar o processamento dos AIrs, a digitação, a 

impressão e o envelopamento das notificações, utilizando-se de seus próprios 
recursos e funcionários, ficando sob responsabilidade do Município apenas a 
digitalização (escaneamento) dos AIT's manuais e seu envio à CONTRATADA, via 
internet, além da postagem das Notificações. 

3.1.3.2. O sistema deverá se on-line e permitir a administração e o processamento de todas 
as etapas dos Autos de Infrações de Trânsito em tempo real, efetuando sua 
digitalização através de browser na Internet, como primeira etapa de tratamento 
dos mesmos, permitindo as transcrições de dados a partir das imagens digitais dos 
autos de infração de trânsito, evitando o manuseio dos documentos originais ness 
processo, impedindo extravios ou adulterações posteriores do documento original; 

3.1.3.3. Garantir que os dados, conforme estabelecido nos incisos I a IV do Art. 280 do um, 
sejam validados por processo de digitação e verificação; 
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3.1.3.4. Efetuar validação de forma e conteúdo das informações constantes nos Autos de 
Infração de Transito, garantindo o cumprimento das exigências da Portaria n° 
59/07; 

3.1.3.5. Validação dos dados de marca e modelo dos autos de infração de transito, através 
das informações obtidas do órgão estadual de transito; 

3.1.3.6. O sistema deverá garantir o acompanhamento dos Autos de Infração de Transito 
remetidos para administração/processamento, desde a sua recepção pelo órgão 
gerenciador dos agentes fiscalizadores até a efetiva geração da notificação de 
aplicação da penalidade, permitindo que o administrador atue sobre os Autos de 
Infração de Transito não processados por: 

a) 	Falhas no preenchimento do Auto de Infração de Transito; 
b) 	Falta de competência legal do agente de transito; 
c) 	Impossibilidade de geração da notificação (tanto da autuação quanto da penalidade) 

por inexistência de dados cadastrais (nome, endereço) do proprietário do veiculo no 
órgão estadual de transito; 

d) 	Exceder prazo hábil para a expedição da notificação conforme inciso II, do 
parágrafo único, art. 281 do CTB. 

3.1.3.7. Deverá contar com sistema que viabilize o cadastramento e o acompanhamento via 
internet de todas as correspondências eletrônicas, denominadas requisição, entre a 
CONTRATANTE e a CONTRATADA visando: 

a) Prover a municipalidade de controle das suas necessidades relacionadas ao 
processamento das multas de trânsito; 

b) Prover a área de trânsito de mecanismos automatizados para efetuar pedidos à 
contratada; 

c) Ser notificada pela contratada sobre correspondências despachadas à área de 
trânsito como notificações de autuação e penalidades, ofícios, materiais solicitados, 
etc.; 

d) Monitorar o atendimento destas necessidades; 
e) Controlar e gerenciar essas solicitações; 

fl 	Gerar informações consolidadas para o acompanhamento gerencial. 
3.1.3.8. Visando facilitar à municipalidade no registro de suas requisições, o sistema deverá 

fornecer um catálogo de assuntos relacionados ao processamento de multas, tais 
como: 

a) Envio de lotes de AIT's para processamento; 
b) Retorno de AIT" s não processados por falha de preenchimento 
c) Cancelamentos de AIT's pela Autoridade de trânsito; 
d) Envio de lotes de noficação de autuação e notificação de penalidade para postagem 

pelo órgão de trânsito; 
e) Inclusão de multas em efeito suspensivo através de solicitação judicial; 
fl 	Cadastramento/ exclusão de usuários autorizados; 
g) 	Solicitações de manutenção do sistema; 
e) 	Outros serviços correlacionados ao processamento de multas de trânsito. 
3.1.3.9. Deverá conter a indicação da área responsável, bem como o prazo para 

atendimento das requisições, além de mecanismo de atualização do andamento e a 
indicação do nível hierárquico de responsabilidades, que serão posicionados no 
caso de atrasos no atendimento das requisições. 

3.1.3.10.Toda requisição deverá ser efetuada através do sistema que irá remeter 
automaticamente e-mail para a área responsável por atender a solicitação e cópia 
para o requisitante. 

3.1.3.11.Para cada assunto será determinado um prazo de conclusão. Quando faltar 01 dia 
para encerrar o prazo o superior do responsável pela conclusão deverá ser 
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notificado através de e-mail automático e assim sucessivamente até que seja 
atingida toda cadeia hierárquica. 

3.1.3.12.0 sistema deverá permitir a geração de relação das requisições, por assunto, por 
período e por área responsável nas seguintes condições: requisições concluídas, em 
aberto, vencendo na data e em atraso. 

3.1.3.13.Diariamente o sistema deverá enviar automaticamente e-mail com todas as 
requisições que estão aguardando conclusão ao responsável e ao requisitante. 

3.2. 	CONTROLE DOS AGENTES FISCALIZADORES E DOS TALÕES DOS AUTOS DE 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO:  

3.2.1. Possuir rotinas que efetuem o cadastramento e manutenção do controle da 
competência dos agentes fiscalizadores do Município, impedindo que venham ser 
processados Autos de Infração de Transito gerados por pessoal sem a devida 
competência legal, conforme prevê o parágrafo 4° do Art. 280 do CTB; 

3.2.2. Efetuar controle sobre talão de Auto de Infração de Transito que for outorgado a 
cada agente fiscalizador, registrando seu uso seqüencial e continuo eliminando 
qualquer possibilidade de que sejam utilizados de forma irregular ou de que os 
autos neles existentes deixem de ser apresentados a Autoridade de Trânsito, por 
qualquer motivo (erro, falha, rasura) e registrar a sua substituição; 

3.2.3. Efetuar o controle do cancelamento do Auto de Infração de Transito, quando 
houver inconsistência verificada pela Autoridade de Trânsito; 

3.2.4. GERAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DE NOTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO  
DE PENALIDADE:  

3.2.5. Gerar a notificação de autuação e a notificação de aplicação de penalidade, 
independentemente, primeiro a da autuação e posteriormente a da penalidade; 

3.2.6. Possuir rotina que auxilie a administração a receber, deferir ou indeferir as defesas 
impetradas contra a autuação; 

3.2.7. Possuir rotina que auxilie a administração a emitir notificação ao infrator, 
informando-o do deferimento ou indeferimento do recurso contra a autuação; 

3.2.8. Rotina que auxilie a administração gerar a notificação de penalidade de multa por 
não indicação do infrator na condução de veiculo de propriedade de pessoa 
jurídica; 

3.2.9. Apresentar documento hábil para que a Autoridade de Trânsito convalide o Auto de 
Infração, de acordo com o disposto no Art. 281 do CTB, através de sua visualização 
e análise da consistência para aplicação da penalidade; 

3.2.10. Apresentar instrumento hábil para que a Autoridade de Trânsito exerça a opção de 
aplicar a penalidade de advertência; 

3.2.11. Permitir que o proprietário do veículo autuado exerça o seu direito de indicar o 
infrator, previsto no parágrafo 7 do Art. 257 do CTB, independentemente do tipo de 
notificação adotada pela Autoridade de Transito; 

3.2.12. Possuir controle das notificações expedidas por AR (Aviso de Recebimento) da EBCT 
(Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) ou por relações de carga e postagem 
nas agencias da EBCT; 

3.2.13. Disponibilizar para consulta, dados referentes a geração e expedição das 
notificações (data da expedição, índice para acesso a relação de carga e ao 
documento comprobatório de entrega), para fins de informação aos infratores, a 
JARI, e atendimento a requisições judiciais; 

3.2.14. Gerar notificação da aplicação da penalidade contendo os dados necessários para a 
caracterização da infração e ficha de compensação bancaria nos padrões da 
FEBRABAN, adequável ao modelo do banco que venha a ser determinado pela 
CONTRATANTE, possibilitando o controle eletrônico dos pagamentos efetuados. 
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3.3. 	CONTROLE DE COBRANÇA E DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS:  
3.4.1. Permitir o controle da arrecadação através de ficha de compensação bancária 

(padrão FEBRABAN), creditada diretamente na conta bancaria determinada pela 
administração; 

3.4.2. O sistema devera possuir condições de recepcionar pagamentos de ficha de 
compensação por conexão eletrônica com o banco centralizador; 

3.4.3. Possuir rotina que permita a recepcionar o pagamento através de documento 
arrecadável, em atendimento à Portaria 11/2008 do DENATRAN; 

3.4.4. Possuir condições de recepcionar pagamentos provindos de Licenciamento 
Eletrônicos, quando houver, por conexão eletrônica com o órgão responsável; 

3.4.5. Controlar diferenças entre valor arrecadado e saldo devedor mantendo as multas 
em aberto quando divergentes, gerando informações das divergências e atualizando 
valores pendentes no sistema do DETRAN; 

3.4.6. Possuir condições de efetuar baixa de multas com base em informações avulsas 
(borderõ) do banco centralizador, na inexistência do movimento eletrônico ou de 
prestação de contas de diferenças a menor; 

3.4.7. Gerar e arquivar informações analíticas de cada multa recebida, diariamente, com 
dados de origem do Auto de Infração (manual ou eletrônico e, se eletrônico, de que 
tipo de equipamento, data do pagamento, banco, agência, valor recebido); 

3.4.8. Disponibilizar informações sintéticas de valores creditados pelos bancos, por dia, 
por mês ou período requerido; 

3.4.9. Controlar a existência e restituição de valores arrecadados a maior, pagamentos em 
duplicidade e/ou decorrentes do cancelamento da multa pela JARI; 

3.4.10. Dispor de rotinas para inclusão de multas vencidas e ainda não recebidas pelo 
Banco de dados da DETRAN; 

3.4.11. Dispor de rotinas para exclusão de multas pagas ou canceladas pela JARI no banco 
de dados do DETRAN; 

3.4.12. Dispor de rotinas para alteração de valor de multas, em decorrência de pagamento 
parcial no banco de dados do DETRAN; 

3.4.13. Dispor de rotinas para suspensão temporária de multas, no banco de dados do 
DETRAN, para averiguações pelo órgão de transito, de pagamentos não registrados 
no sistema por falha da rede bancária ou por determinação judicial; 

3.4.14. Possuir rotinas que permitam à administração efetuar a cobrança amigável de 
multas em atraso, permitindo a seleção por placa e ou período, com emissão de 
carta de cobrança ao infrator, informando os dados de cada infração e o total do 
débito, possibilitando que a cobrança seja efetuada por boleto único; 

3.4.15. Possuir rotinas que permita a geração do arquivo das multas arrecadadas em 
atendimento a Portaria 11/2008 do DENATRAN. 

	

3.5. 	ROTINAS DE CONTROLE E APLICAÇÃO DAS PONTUAÇÕES NO RENACH:  
3.5.1. Processar as indicações de condutor infrator para futuras pontuações recebidas 

pela Autoridade de Trânsito e administrar o efetivo processamento; 
3.5.2. Possuir rotina que não permita a indicação de infrator diferente daquele constante 

no Auto de Infração de Transito lavrado, quando houver a indicação no mesmo; 
3.5.3. Possuir procedimentos de auditoria garantindo que todas as indicações recebidas e 

processadas sejam disponibilizadas à Autoridade de Trânsito Municipal, 
classificadas por pontuação atribuída ou indicação rejeitada; 

3.5.4. Dispor de funções de transferência e cancelamento de indicação de condutores 
infratores; 

evy 3.5.5. O sistema deverá gerar automaticamente o protocolo de recebimento 
processamento das indicações recebidas; 
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3.5.6. O sistema deverá gerar automaticamente notificação, ao proprietário do veículo, 
informando a rejeição de sua indicação do condutor infrator, bem como dos motivos 
para tal. 

3.6. 	INFORMAÇÕES GERENCIAIS:  
3.6.1. Rotinas que permitam o sistema apresentar, ao Administrador do Órgão de 

Trânsito do Município, Estatísticas e Relatórios de Auditoria, que permitam o 
perfeito e completo conhecimento e acompanhamento dos procedimentos em 
andamento no sistema, no mínimo: 

Processamento/Arrecadação - Atualização Diária:  

Relação de Multas Processadas 
Mapa Anual de Multas 
Mapa de Recebimentos 
Relação de Valores Arrecadados 
Relação de Valores Repassados 
Relação de Pagamentos com Diferença à Maior 
Relação de Pagamentos com Diferença à Menor 
Relação de Arrecadações - Pagamentos Creditados 
Relação de Arrecadações - Pagamentos Creditados - Diária 

Processamento/Arrecadação - Atualização Mensal:  

Mapa de Multas Processadas por Enquadramento 
Mapa de Multas em Aberto por Final de Placa 
Mapa de Multas em Aberto 
Relatório de Funset 
Relatório de Funset Diário - Arrecadadas 
Relatório de Funset Diário - Recursadas 

Processos de Recurso - Atualização Diária:  

Relatório de Recursos Cadastrados 
Relatório de Recursos Julgados 

Relação de Multas com Efeito Suspensivo 

• Autuações:  

Mapa de Autuações Processadas por Enquadramento 
Auto de infração e Multas por Agente 
Relação de Auto de infração Notificados e não Notificados 

■ Operacionais:  

Emissão referente Lotes de Aits Manuais 
Controle de Lotes de Aits Manuais 
Relação de Enquadramentos por Local de Infração 
Relação de Multas Restituidas 
Relação de Municípios 
Relação de Logradouros 
Mapa da Frota 
Multas Processadas por Enquadramento, Agente e Local 
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Relatório de Agentes de Transito Cadastrados 
Relatório de Notificações 
Relatório de Indicações de Infratores 
Relatório de Volumetria 

3.7. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA ATENDIMENTO AO  
ADMINISTRADOR PELA INTERNET:  

3.7.1. O sistema deverá dispor de rotina que possibilite o acesso aos dados das multas de 
trânsito de âmbito Municipal, tanto às pagas quanto às não pagas, de um 
determinado veículo; 

3.7.2. O sistema deverá dispor de rotina que possibilite a administração gerar documento 
hábil (boleto bancário) para recolhimento de multas em aberto; 

3.7.3. Dispor de rotina que possibilite o gerenciamento dos pedidos e dos respectivos 
pagamentos de parcelamentos de débitos provenientes de multas de trãnsito 
vencidas; 

3.7.4. Dispor de acesso a dados de processos de recursos interpostos junto à JARI; 
3.7.5. Dispor de acesso a dados de pontuação atribuída a uma determinada CNH e das 

transferências de pontuação aceitas e rejeitadas, das multas aplicadas pelo 
Município; 

3.7.6. Possibilitar o gerenciamento, em tempo real, dos processos protocolados junto a 
JARI, permitindo o cadastramento, a atualização e a atribuição do resultado, 
gerando, se deferidos o recurso, sem interferência humana, os cancelamentos e 
baixas junto ao DETRAN; 

3.7.7. Permitir à administração gerenciar o trâmite, em todas as instâncias, dos 
mandados de segurança expedidos pelo Poder Judiciário, sobre as penalidades de 
trânsito, possibilitando a geração e cancelando do efeito suspensivo junto ao 
DETRAN; 

3.7.8. Possibilitar a emissão de cópia dos Auto de Infração de Trânsito, gerado por agente 
de trânsito. 

3.8. 	DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INFORMAÇÕES PELA INTERNET, QUE 
CONTEMPLE E FACILITE AO PÚBLICO:  

3.8.1. Dispor de rotina do sistema que permita consulta para verificar a existência de 
multas de trânsito, de um veículo, no âmbito do Município; 

3.8.2. Consulta sobre o andamento dos processos de recursos interpostos junto a JARI; 
3.8.3. Consulta à pontuação da CNH juntamente com dados da infração, e as indicações 

de transferência de pontuação apresentadas à Autoridade de Trânsito e as 
indicações não efetuadas por qualquer motivo de rejeição; 

3.8.4. Disponibilizar a imagem dos Autos de Infração de Trânsito, gerados por agentes de 
Trânsito, para consulta e impressão; 

3.8.5. Dispor de rotina do sistema para emitir documento hábil para pagamento das 
multas na rede bancária, padrão FEBRABAN; 

3.8.6. Dispor de rotina que possibilite, ao munícipe, solicitar via Internet o parcelamento 
do valor total de suas multas de trãnsito vencidas, emitindo os boletos de cobrança. 

3.9. 	SEGURANÇA DO SISTEMA (NÃO SE APLICANDO AO ACESSO A INFORMAÇÕES 
VIA INTERNET), DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES:  

3.9.1. Dispor de cadastro de operadores com controle de senha pessoal criptografada; 
3.9.2. Gerar arquivo atualizado (log) de todas as transações (inclusão, alteração, 

exclusão), identificando o operador responsável, a data/hora da transação, os 
campos com o conteúdo original no caso de transação de alteração e, no caso de 
exclusão, o registro único; 
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3.9.3. Utilizar base de dados relacional para garantia da integridade dos dados; 
3.9.4. Dispor de rotina, que converta: 
a) Todas as bases de dados em arquivos em formato texto, com todos os campos 

identificáveis por documentação específica, incluída a descrição e característica de 
cada arquivo e de cada campo, acompanhada essa documentação com os layout's 
de cada arquivo em formato texto e; 

b) Todas as imagens criptografadas em formato padrão (JPG), ou outro aceitável pela 
CONTRATANTE pela facilidade de adaptação para outros aplicativos. 

c) Rotinas e procedimentos de cópias de segurança das bases de dados, com a guarda 
dos mesmos, em local seguro e indevassável. 

3.10. SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E  
PROCESSAMENTO DE RECURSOS INTERPOSTOS ÀS MULTAS APLICADAS:  

3.10.1. Fornecer suporte administrativo a JARI; 
3.10.2. Digitalização dos processos através de browser da Internet para efetuar o 

gerenciamento eletrônico dos processos (GED) utilizando biometria como acesso ao 
sistema; 

3.10.3. Registrar, controlar e efetuar a manutenção dos processos de recursos de multa; 
3.10.4. Controlar recursos impetrados á Autoridade de Trânsito (defesa de autuação), 1a 

instancia (JARI) e 2' Instancia (CETRAN); 
3.10.5. Gerar relatórios estatísticos e gerenciais referentes aos recursos cadastrados, 

julgados, deferidos, indeferidos e agendamento dos processos (já agendados e não 
agendados); 

3.10.6. Emitir protocolo de recurso e de notificação de resultado de recurso; 
3.10.7. Gerar formulário a apropriado para impetração de recurso; 
3.10.8. Emitir capa do processo de recurso de multa no momento do cadastramento; 
3.10.9. Permitir a convalidação de recurso com acesso por senha específica, para a 

manutenção ou exclusão do sistema de Multas do Município. 

3.11. SISTEMA DE SUPORTE AO RENAINF:  
3.11.1. Efetuar verificação de veículos matriculados em outros estados da Federação, 

providenciando a conexão automática com o RENAINF; 
3.11.2. Efetuar a solicitação de dados cadastrais do veiculo direcionando ao DETRAN da 

unidade de Federação em qual o veiculo esteja matriculado; 
3.11.3. Providenciar dentro do sistema normal de administração de multas de trânsito, a 

geração das notificações e de aplicações das penalidades; 
3.11.4. Incluir em cobrança a multa aplicada no DETRAN da unidade de Federação na qual 

o veiculo esteja matriculado; 
3.11.5. Quando do pagamento efetuar a baixa no sistema. 

3.12. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
3.12.1. Visando garantir o bom funcionamento do sistema, a contratada deverá 

disponibilizar a alocação de equipamentos e dispositivos de alto desempenho que 
forneçam toda infra-estrutura necessária para implantação, manutenção preventiva 
e corretiva, bem como garantias de segurança para as transações via WEB. 

3.12.2. A proponente deverá disponibilizar ao Município os serviços de "Servidor de 
Provedoria" em 24x7, para a hospedagem dos dados para acesso e uso através da 
Internet. 

3.12.3. Tais servidores deverão residir em Data Center que atenda no mínimo as 
especificações Tier II, e possuir rotinas que garantam a existência de cópias d 
segurança atualizadas diariamente e guardadas em ambiente seguro, atendendo 
no mínimo, os requisitos descritos abaixo: 
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3.12.4. Data Center com alta disponibilidade, desempenho e balanceamento de carga 
24x7x365, que detenha certificação reconhecida pelos órgãos competentes para 
todos os critérios de Segurança Física (fogo, falta de energia, antifurto) e Segurança 
Tecnológica (anti-hackers); 

3.12.5. Fornecimento ininterrupto de energia com climatização ideal garantindo o bom 
funcionamento dos servidores; 

3.12.6. Servidores (aplicativos, Internet e Banco de Dados) trabalhando com componentes 
que ofereçam redundância nos bancos de dados; 

3.12.7. Firewall com Balanceamento de Carga em 3 Camadas, Load Balance no Banco de 
Dados Distribuído e na camada WEB; 

3.12.8. Múltiplos links de comunicação de alto desempenho com banda ilimitada visando a 
garantia de alta disponibilidade, em toda área geográfica de interesse, estabelecidas 
ou não no Município; 

3.12.9. Gerenciamento dinâmico e otimizado do acesso aos diferentes backbones e 
roteadores; 

3.12.10. Conexões SSL, com Certificação Segura e Criptografada do Transporte das 
Informações - HTTPS; 

3.12.11 Sistemas de antivírus/spywares; 
a) Softwares para segurança da informação que garantam o sigilo e a proteção contra 

"roubo de informações" que possam ocorrer através de ataques realizados por 
pessoas de fora do ambiente e também de dentro do próprio ambiente 
disponibilizad o; 

b) Entrada e circulação nos IHC (Interação Humano-Computador) controladas por 
cartão de acesso e circuito fechado de TV, 24x7x365; 

c) Serviço de monitoramento de hardware, software e tráfego de dados 24x7x365; 
d) Sistemas gerenciadores de banco de dados; 
e) Sistemas para gerenciamento de cópias de segurança (backup's) com cópias em 

guarda externa em ambiente seguro; 
f) Softwares de gerenciamento para acompanhamento, medição e monitoramento do 

desempenho dos equipamentos, operando de forma pró-ativa para situações 
eventuais de instabilidade, proporcionando qualidade e segurança para a infra-
estrutura fornecida. 

3.12.12. A Contratada deverá disponibilizar uma central de suporte técnico, durante toda a 
vigência do período contratual, que será acessada por telefone especifico ou chat e 
que irá atender a todas as necessidades, dúvidas, reclamações e consultas da 
Contratante, devendo prestar os seguintes tipos de serviços: 

3.12.13. Esclarecimentos de dúvidas e orientações aos usuários quanto ao uso e a 
navegação na plataforma de software; 

3.12.14. Registro e encaminhamento de solicitações de serviços de suporte técnico local; -
registro e encaminhamento de solicitações de manutenções corretivas; 

3.12.15. Fornecimento de informações aos usuários sobre a situação e o andamento das 
solicitações em aberto; 

3.12.16. Retorno de solicitações de informações, esclarecimentos e orientações não 
atendidas no primeiro contato, com tempo definido na tabela abaixo e de acordo 
com o tipo de prioridade. 

3.12.17. A Contratada deverá ainda prestar a manutenção corretiva de software e de 
hardware para corrigir defeitos que causem problemas no seu uso ou 
funcionamento; 

3.12.18. As solicitações de manutenção corretivas serão feitas junto à central de suporte 
técnico, com a descrição do problema e a sinalização da urgência no atendimento; 

3.12.19. A Contratada deverá prestar os serviços contratados conforme descri os no edital e 
ainda, conforme as seguintes condições: 
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3.12.20. Utilizar somente profissionais devidamente capacitados e habilitados na prestação 
dos serviços contratados; 

3.12.21. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e 
referentes aos serviços prestados por seus empregados, uma vez que os mesmos 
não têm qualquer vínculo empregatício com o a Contratante; 

3.12.22. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, respondendo civil e criminalmente 
por todos os danos, perdas ou prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 
empregados ou prepostos no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 
indiretamente, causar a Contratante; 

3.12.23. Responsabilizar-se perante a contratante pelos eventuais danos ou desvios 
causados aos bens que lhe forem confiados ou aos seus prepostos; Providenciar, a 
partir de solicitação da contratante, a substituição imediata dos profissionais que 
não correspondam ao desempenho pactuado; 

3.12.24. Não ceder a outrem ou subcontratar os serviços contratados, no todo ou em parte; 
3.12.25. Manter sigilo absoluto sobre todas as informações, dados e documentos 

provenientes dos serviços realizados; 

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. 	Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 

licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo 
da manutenção dessas condições. 

4.2. 	Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a 
fiel execução contratual; 

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. 	De imediato após a assinatura contratual 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. 	De Segunda-Feira a Sexta-Feira em horário de expediente. 
6.3. 	Vigência contratual de 12 meses. 

T. 	LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. 	PAÇO MUNICIPAL - Rua Francisco Ferreira Alves, 364 Centro em Conchal - SP 

CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-8600 - e-mail: transito0,gmail.com  e ou em 
outro local designado pelo Departamento competente. 

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

9. AMOSTRA/VISITA: 
9.1. 	A amostra será solicitada em Ata no termino da sessão publicas após a empresa 

vencedora ser declarada "Melhor Preço" e na ausência de represente será publicada 
na Imprensa Oficial do Estado. 

9.2. 	A verificação avaliação e validação do atendimento aos requisitos mínimos exigidos 
será efetuada pelo Depto requerente, permitindo comparar se suas características e 
funcionalidades são compatíveis com o objeto licitado; 

9.3. 	Os hardwares, softwares, conexões com a internet, equipamentos, celulares, 
documentos ou outros dispositivos necessários para a realização da apresentação, 
são de inteira responsabilidade da LICITANTE e deverão estar em pleno 
funcionamento assim q solicitado pelo Depto requerente; 
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9.4. 	A Licitante deverá disponibilizar equipe técnica suficiente para a apresentação e 
realização dos testes necessários no objeto licitado, bem como, prestar suporte 
técnico à Equipe de Apoio no que for necessário; 

9.5. 	Os custos relacionados à apresentação correrão exclusivamente por conta da 
Licitante; 

9.6. 	Os demais Licitantes poderão presenciar a realização da apresentação, porém não 
poderão se manifestar enquanto a Licitante estiver executando a apresentação e 
bem como o pessoal técnico do depto requente estiver analisando o objeto; 

9 . 7. A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ COMPROVAR O ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS CONSTANTES DOS ITENS ABAIXO: 

a) O sistema deverá estar totalmente disponível para operação on-line, através de 
plataforma via - WEB, podendo ser acessado de qualquer computador conectado à 
internet, sem a necessidade de instalação de software, apenas atribuindo-se login 
senha; 

b) Possibilitar a digitalização e consulta em real time dos autos de infração de transito 
através de browser na Internet, como primeira etapa de tratamento; 

c) Deverá permitir a exibição de log das transações efetuadas no processo de 
digitação, conferência e convalidação do cliente identificando o operador 
responsável e a data/hora da transação; 

d) O Sistema deverá emitir a listagem de expedição aos correios referente às 
notificações de resultados dos processos de Defesa da Autuação, recurso JARI e 
CETRAN; 

e) Controlar a existência e restituição de valores arrecadados a maior, pagamentos em 
duplicidade e/ou decorrentes do cancelamento da multa pela JARI ou Conselho 
Estadual de Trânsito (CETRAN); 

fl 	Deverá contar com módulo de requisições eletrônicas, para interação e solução de 
dúvidas ou problemas, possibilitando o cadastramento e o acompanhamento via 
internet de todas as requisições entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA; 

g) O sistema de controle de requisições eletrônicas deverá remeter automaticamente 
e-mail para a área responsável por atender a solicitação e cópia para o requisitante, 
além de possibilitar o envio automático de e-mail aos níveis hierárquicos 
competentes da Prefeitura para o posicionamento em caso de atrasos nas 
requisições; 

h) Deverá contar com módulo que Possibilite o cadastramento de veículos com 
imunidade temporária, permitindo que as placas desses veículos sejam, de forma 
online, cadastradas no sistema; 

i) O sistema de cadastramento de veículos com imunidade temporária deverá 
possibilitar a inclusão do código de enquadramento e a descrição do 
enquadramento ao qual o veículo estará imune. 

j) Caso o veículo que esteja em situação de imunidade seja autuado, após a digitação 
do auto, o sistema deverá classificar automaticamente este AIT como imune e 
mantê-lo classificado no sistema desta forma, para futura consulta. 

k) Contar com campo para a inclusão do motivo que levou o Departamento de trânsito 
a liberar o veículo para circulação naquele período. 

1) 	Controlar recursos impetrados á Autoridade de Trânsito (defesa de autuação), 1' 
instancia (JARI) e 2a Instancia (CETRAN) e possibilitar o gerenciamento desses 
recursos, em tempo real, permitindo o cadastramento, a atualização e a atribuição 
do resultado, gerando sem interferência humana, os cancelamentos e baixas junto 
ao DETRAN, se deferido o recurso. 

m) 	Caso julgar necessário, a Equipe de Apoio da Comissão de licitação poderá solicitar 
à Licitante a comprovação de outros itens constantes do presente termo de 
referência; 
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n) 	Será desclassificada a proponente que não comprovar integralmente todos os itens 
solicitados. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Vivair Renato Algarve - Chefe da Divisão da tecnologia da Informação 

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

relativo ao exercício de 2019, a saber: 
11.1.1. n° 33904099/061810003.2.043/02.17.02 (2328) (2341) 
11.2. 	Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
12.1. 	André Luiz de Abreu - Diretor Administrativo. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
S.R.C. INFORMÁTICA LTDA. 
n° 13/ 19. 
Contratação de empresa especializada para serviços de gestão e 
processamento de multas de trânsito. 
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, 22 de maio de 2019. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: Luiz Vanderlei Magnusson 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 021.6 7.878-74 e RG: 14.110.514-8 SSP/SP 
Data de Na‘ imento: 22/09/1961 
Endereço r idencial completo: Rua Luiz Refundini, n° 118, Bairro Jardim Novo Horizonte, 
Conchal/S , CEP 13.835-000. 
E-mail inst t onal prefeito@conchal.sp.gov.br  
E-mail pes -o- : vandomagnusson@hotmail.com  
Telefones: ( 9 8\6-1554 

• 

k‘1.1 l ÀáIábl1\  
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo CONTRATANTE: 
Nome: Luiz Vanderlei Magnusson 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 021.65.878-74 e RG: 14.110.514-8 SSP/SP ,,i 
Data de Na invento: 22/09/1961 
Endereço 1-9 idencial completo: Rua Luiz Refundini, n° 118, Bairro Jardim Novo Horizonte, 
Conchal/Sp,\ CEP 13.835-000. 
E-mail instiit cional prefeito@conchal.sp.gov.br  
E-mail pes

a 
 o=1 vandomagnusson@hotmail.com  

Telefones: 1') 866-1554 

Assinatura 

Pela CONTRAT DA: 
Nome: Paula Cristina Marques Branco de Araujo 
Cargo: Sócia Proprietária 
CPF: 163.863.838-18 RG: 16.753.606-0 
Data de Nascimento: 26/03/1973 
Endereço residencial completo: Rua Marechal Hermes de Fonseca, 91, apto 91, Bairro 
Santana em São Paulo SP CEP: 02020-000 
E-mail institucional: baula.marques(andcti.com.br  
E-mail pessoal: pmarques260,hotmail.com   
Telefone(s): (11) 99498-1956 

Assinatura: 
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Assistente de Licitação 

rhl&MO DE ADJUDICAÇÃO E Homor.00AtçÃo 

Fica 1-10MOLOGATJA. e ADJUDICADA como vencedora do "PREGÃO 
PRESENCIAL" N`' 31/19, a empresa S.R.C. IENF011~TIC.A. LTD" inscrita 
no CNPJ: 04.760.857/0001-60, vencedora do certame com o valor global de R$ 
29.760,00 (vinte e nove mil setecentos e sessenta reais). Tendo corno objeto a 
cow-mAxAvAo DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE 
GESTÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO. 

Conchal, 22 de maio de 2019. 

LUIZ VANOER1-EI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

TERivio DE ADTurnc_./kçÃo E HOMOLOGAÇÃO 

Ficam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS como vencedoras do "PREGÃO 
PRESENCIAL." N° 32/19, as empresas: CIRÚRGICA. UNIÃO LTDA., inscrita 
ao CNPJ: 04.063.331/0001-21, vencedora dos itens 02, 03, 05, 06, 08 e 09, 
perfazendo o valor global de R$ 132.575,00 (cento e trinta e dois mil. 
quinhentos e setenta e cinco reais), ~MA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA. EPP, inscrita no CNPJ: 24.826.631/0001-22, vencedora da item 01, 
perfazendo o valor global de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), PAMP 

VAIVID COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. EPP, inscrita na CNPJ: 
16.622.225/0001-10, vencedora do item 11 do lote 01 e do item 01 do lote 02, 
perfazendo o valor global de R$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta 
reais), tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
FRALDAS PARA O nEprm DE SAÚDE. 

Conchal, 21 de maio de 2019. 
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medicamentos para cumprimento de demanda judicial processo digital n" 
1000736-30.2018.8.26.0144 (Xolair) - Encerramento dia 24/06/19 às 09:30 e 
abertura às 10:00 horas - O edital completo poderá ser adquirido no site 
www.conclial _srs.zov.br  e ou pelo e-mail: licitacao conchal. so 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, 31 de maio de 2019. 
Thiago dos Santos Maria - Pregoeiro 
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PREFEITI7RA DO wruim'zcíPice I E CONCHAL. 
~-r.Arbe)I E sAc• PAULO 

~FEITURA DO MUNIS- 1,10 DE CONCHAL. 
CONCORRÊNCIA PUBLICA 

Toma público aos interessados que está aberto a Concorrência 01/19, Processo 
2875/19 - Objeto: Alienação de Beras Imóvel - Encerramento dia 03/07/19 às 
09:30 e abertura às 10:00 horas - O edital completo poderá ser adquirido no sito 
www.conchal so gov.br  e ou pelo e-mail: iicitacao  @conchal sn zov.br 
Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Alv 364, 
Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou 	 do 
telefone (19) 3866-8600. 

Conchal, 31 de maio de 2019. 
Thiago dos Santos Maria - Pregoeiro 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 13/19 - Processo 2265/19 - Pregão Presencial 31/19 - Objeto: 
Contratação de empresa especializada para serviços de gestão e processamento 
de multas de transito - Contratante: Prefeitura do Município cie Conchal - 

PREFEITURA DO MUl\TICEPIO DE CONCHAL 
PREGÃO PRESENCIAL 

Torna público aos interessados que está aberto o Pregão Presencial 43/19, 
Processo 2956/19 - Objeto: Registro de preços para aquisição de água mineral e 
gás de cozinha para diversos departamentos do muniefpio (exclusivo para ME, 
MEI e EPP) - Encerramento dia 14106/19 às 09:30 e abertura às 10:00 horas - 
edital completo poderá ser adquirido no sito wwvv_conchal.so zov br  e ou pelo e-
~11: licitaca~conchalsto.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, 31 de maio de 2019. 
Thiago dos Santos Maria - Pregoeiro 
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Contratada: S.R.C. Informática Ltda - Valor R$ 29.760,00 - Assinatura: 
22/05/19. 
CONTRATO 14/19 - Processo 2654/19 - Pregão Presencial 35/19 - Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de alunos da 
rede de ensino - Contratante: Prefeitura do Município de Conchal - Contratada: 
Executiva Expre.ss Transportes Ltda - Valor R$ 126.972,00 - Assinatura: 
29/05/19. 
CONTRATO 15/19 - Processo 2654/19 - Pregão Presencial 35/19 - Objeta: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de alunos da 
rede de ensino - Contratante: Prefeitura do Município de Conchal - Contratada: 
Torres e Dinis Transporte e Locação Ltda - EPP - Valor R.$ 116.820,00 -
Assinatura: 29/05/19. 
CONTRATO 16/19 - Processo 2654/19 - Pregão Presencial 37/19 - Objeto: 
Contratação de empresa especializada para organização e elaboração de 
concurso pdblico - Contratante: Prefeitura do Município de Conchal -
Contratada: Inds - Instituto Universal de nesenvolvimenta Social - Valor fixo 
taxa de inscrição R$ 9,50 - Assinatura: 31/05/19.  
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EXTRATOS IDE ArirrAmEaTros 
Contrata 44/18 - Termo de Aditivo 24/19 - Objeto: Aditamento contratual de 
prazo e valor - Contratante: Prefeitura do Município de Conchal - Contratada: 
Construtora 13MS Lida - EPP - Prazo: 60 dias - Valor: R$ 84.908,06 -
Assinatura: 17/05/19 

Contrato 95/15 - Termo de Aditivo 25/19 - Objeto: Aditamento contratual de 
-valor - Contratante: Prefeitura do Município de Conchal - Contratada: J-Tech 
Soluções em Informática Lula - Valor: R$ 1.297,27- Assinatura-  20/05/19 

Contrato 46/17 - Termo de Aditivo 26/19 - Objeto: Aditamento contratual de 
prazo - Locatária: Prefeitura do Município de Conchal - Locador: Osmar 
Pegaram - Prazo: 365 dias - Assinatura: 22/05/19  
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