
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
-r 

PREGÃO PRESENCIAL N" 35/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.654/19 

DATA DA SESSÃO: 24/05/19 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 24/05/19 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 24/05/19 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 UNITÁRIO", 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, wvv-w.conchal.sp.gov.br, outras informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (19) 3866-8600 ramal 10, no Departamento de Licitação e 
Contratos, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 
às 16:00 horas. O Departamento de Licitação e Contratos não se responsabilizará 
pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não 
confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do edital. 

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, 
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 a apresentação de cópia serão aceitos nas 

seguintes hipóteses: 
3.1.1. Cóp a 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. 

3.1.4. Em hipótese alguma serão aceitos documentos autenticados de maneira diversa ao 
supracitado. 
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4. 	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo de atividade 

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

4.2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) 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; 

f) 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  (ANEXO II). 

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

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

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

presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de 
interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta 
escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço. 
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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 n° 147/ 14. 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° 35/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.654/19 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 24/05/19 

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 
com a integral execução do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária e entre outros, conforme Súmula 10 
TCE; 

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; 
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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. 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. 

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

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

7.2.13.0s preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 

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

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: 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 35/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.654/19 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 24/05/19 

8.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
(ART. 28 DA LEI N° 8.666/93) (Art. 4°, XIII DA LEI FEDERAL 10.520/02) -
(REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.440 DE 2011):  
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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 Divida 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° 8.302, de 04 de setembro de 2014; 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 
IART. 31 DA LEI N° 8.666/93):  

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

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

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

8.4.2. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, 
em qualquer Trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos 
(ANEXO IV). 

8.4.3. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação 
e habilitação com a administração pública (ANEXO V). 

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

8.5.1. Cópia autenticada de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 
forr.cido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a 
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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. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO:  
8.6.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 

empresa licitante de que no momento da assinatura da ata de registro de preços, 
apresentará a documentação exigida no item 3.2. do ANEXO VI - Termo de 
Referencia deste certame. 

8.7. 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° 123/06, alterada pela Lei Complementar 147 / 14. 

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 procedimepto 
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. 

8.8. DEMAIS INFORMAÇÕES:  
8.8.1. 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. 

8.8.2. 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. 

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

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

ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 
9.1.2. O Pregoeiro, que dirigirá a sessão, analisará cuidadosamente cada credenciamento 

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

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

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
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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$ 0,00 (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 147/14, será observado: 

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

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

9.3.10.2. O lance mencionado na alínea anterior deverá ser inferior àquele considerado 
vencedor do certame; 
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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 09:00 às 16:00, 
devidamente assinado, juntando a respectiva procuração com amplos poderes, nos 
termos do XVIII e XX da Lei Federal n° 10.520/02. 

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 foi 	nializadas 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, conforme art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93. 

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, conforme art. 64, § 1 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

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. 

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 
60 (sessenta) meses, de acordo e conforme estabelecido pelo art. 57, II da Lei Federal 
n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 
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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 
econômico-financeiro, mediante prévia autorização da Administração Municipal. 

13.2. Em caso de prorrogação contratual conforme art. 57 da Lei Federal n° 8.666193  
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. 

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

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 09:00 às 16:00 horas, 
dirigidas a unidade Requerente desta municipalidade, devidamente assinado, 
juntando a respectiva procuração com amplos poderes. 

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 
09:00 às 16:00 horas. 

17.4. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital por irregularidade na 
aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido em até 05 (cinco) dias úteis antes da 
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data fixada para o recebimento das propostas, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, confonne art. 41, § 1 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

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

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 país 
de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de 
serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 

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 
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. 
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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  e ou encaminhar solicitação através do e-mail: 
licitacaoa,conchal.sp.gov.br  contendo numero do certame, razão social e telefone. 

18.15.1. Caso o interessado deseje retirar o edital impresso, deverá recolher o pagamento de 
R$ 0,00 (reais) referente a despesa de reprodução no Setor de Protocolo desta 
municipalidade, conforme art. 32, §5 da Lei Federal n° 8.666/93. 

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 proposta. 
ANEXO VIII Minuta Contrato. 
ANEXO ÚNICO - TERMO DE DOAÇÃO. 
18.19. OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, INFORMAÇÕES, 

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

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 35/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.654/19 

	 , 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 nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 

Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	Ilcitacao@conchal.sp.gov.br  
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ANEXO II 

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

PREGÃO PRESENCIAL No 35/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.654/ 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: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-rnail: licilacao@conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
P^, 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 35/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.654/19 

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 egal 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 a° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao0conchaLsp.gov.hr  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 35/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.654/19 

	 , 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 n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (1.9) 3866-8614 - 	licitacaolgtconchalsp.gov.br  
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 35/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.654/19 

	  nome da empresa (CNPJ) 

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

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

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

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	lieltacao0conchalsp.gov.br  
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL N° 35/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.654/19 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame é a contratação de empresa para prestação de 

serviços de transporte de alunos da rede estadual de ensino. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. Considerando a busca pela melhoria na adequação dos horários dos funcionários 

municipais; 
2.2. Considerando o limite prudencial da folha de pagamento estar extrapolado, portanto 

impossibilitando novas contratações; 
2.3. Considerando os alunos residentes nas áreas rurais e ou distante das unidades de 

ensino do município necessitarem do transporte oferecido pela administração e que 
se porventura haver falta de funcionários para realizar o serviço de transporte, os 
alunos serão prejudicados, portanto, para evitar tal fato, faz-se necessário a 
contratação aqui descrita. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. DO QUANTITATIVO: 

ITEM: 01 
TIPO: Km rodado 
PERÍODO: 18:00 as 19:00 e 22:30 as 00:00 
PERCURSO 
MÉDIO/KM: 118 Km por dia aproximadamente 

N° ALUNOS: 25 alunos 

ESCOLA(S): 
Padre Orestes Ladeira - R. 	Azaléias, 	680 	- 	Centro, 
Conchal - SP 

BAIRROS/ ROTA : 
Piraporinha, Água Branca e bairros no perímetro urbano 
e rural. 

TIPO VEÍCULO: Ônibus 

EXIGÊNCIAS : 

Veículos em ótimas condições de conservação e limpeza, 
com no máximo de 10 anos de uso a partir da fabricação 
e 	do 	primeiro 	licenciamento 	e 	demais 	normas 
regulamentadoras para prestação de serviço. 

ITEM: 02 
TIPO: Km rodado 
PERÍODO: 18:00 as 19:00 e 23:30 as 00:00 
PERCURSO 
MÉDIO/KM: 

51,20 Km por dia aproximadamente 

N° ALUNOS: 08 alunos 
ESCOLA(S): Padre Orestes Ladeira - R. Azaléias, 680 - 	Centro, 

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

BAIRROS/ROTA : 
Pádua Sales, São João da Figueira, Alemanha e bairros 
no perímetro urbano e rural. 

TIPO VEÍCULO: Van e ou Micro Ônibus. 

EXIGÊNCIAS : 

Veículos em ótimas condições de conservação e limpeza, 
com no máximo de 10 anos de uso a partir da fabricação 
e 	do 	primeiro 	licenciamento 	e 	demais 	normas 
regulamentadoras para prestação de serviço. 

ITEM: 03 
TIPO: Km rodado 
PERÍODO: 06:00 as 07:00 e 12:00 as 13:30 
PERCURSO 
MÉDIO/KM: 

58 Km por dia aproximadamente 

N° ALUNOS: 14 alunos 

ESCOLA(S): 
Escola Estadual Jardim Bela Vista - R. dos Battel, 210 -
Esperança III, Conchal - SP e E.E. Sebastião Gomes - R. 
Victor Favreto, 250 - Jardim Planalto, Conchal - SP. 

BAIRROS/ ROTA : 
Conchal Velho, Pádua Sales, Migra, Arurá, Capelinha, 
Bairro Noventa e bairros no perímetro urbano e rural. 

TIPO VEÍCULO: Van e ou Micro Ônibus. 

EXIGÊNCIAS : 

Veículos em ótimas condições de conservação e limpeza, 
com no máximo de 10 anos de uso a partir da fabricação 
e 	do 	primeiro 	licenciamento 	e 	demais 	normas 
regulamentadoras para prestação de serviço. 

ITEM: 04 
TIPO: Km rodado 
PERÍODO: 11:30 as 12:30 e 18:00 as 19:00 
PERCURSO 
MÉDIO/ KM: 

32,40 Km por dia aproximadamente. 

N° ALUNOS: 25 alunos 

ESCOLA(S): 
Escola Estadual Jardim Bela Vista - R. dos Battel, 210 - 
Esperança III, Conchal - SP. 

BAIRROS/ ROTA : 
Pádua Sales, Arurá, Capelinha, Bairro Noventa bairros 
no perímetro urbano e rural. 

TIPO VEÍCULO: Ônibus. 

EXIGÊNCIAS : 

Veículos em ótimas condições de conservação e limpeza, 
com no máximo de 10 anos de uso a partir da fabricação 
e 	do 	primeiro 	licenciamento 	e 	demais 	normas 
regulamentadoras para prestação de serviço. 

3.2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
3.2.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar veiculo por aproximadamente 200 (duzentos) 

dias/ano referente ao ano letivo. 
3.2.2 O veículo deverá estar sempre licenciado em nome da CONTRATADA e providos de 

todos os acessórios exigidos pelo CTB e demais normas pertinentes para atender o 
CONTRATANTE. 

3.2.3. Na prestação de serviços a CONTRATADA deverá utilizar veículo que esteja de acordo 
com o Código Nacional de Trânsito em vigor, bem como, referido veículo deverá 
possuir todos os equipamentos e itens obrigatórios. 

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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3.2.4. A CONTRATADA será única e responsável pela manutenção total, incluindo troca de 
óleo lubrificante, pneus, combustível e entre outros. 

3.2.5. Nos casos de indisponibilidade do veículo, a CONTRATADA deverá providenciar a sua 
imediata substituição, a partir de comunicação escrita feita pela CONTRATANTE. 

3.2.6. A CONTRATADA se responsabilizará pelas despesas decorrentes de motorista, 
emplacamento dos veículos, manutenção corretiva e preventiva, pneus, instalações 
elétricas, limpeza e higiene, excluindo a CONTRATANTE de quaisquer ônus direta ou 
indiretamente que possa ocorrer. 

3.2.7. O veículo deverá estar de acordo com os requisitos de segurança, conforto, higiene e 
limpeza e poderá ser verificado em vistorias periódicas durante a execução dos 
mesmos (desde que necessário), sendo que eventuais falhas e ou mau estado de uso 
e conservação apontados deverão ser regularizadas imediatamente após o 
comunicado desta Administração à CONTRATADA. 

3.2.8. O motorista deverá ser legalmente habilitado, com carteira de habilitação 
devidamente atualizada e compatível com a categoria, bem como, com os respectivos 
exames médicos em dia, tudo de acordo com as disposições do Código de Trânsito 
Brasileiro em vigor, o que será verificado e fiscalizado por esta Administração Pública 
Municipal, através do Setor Competente; 

3.2.9. A quilometragem do percurso poderá sofrer alterações de acordo com a demanda, 
podendo, inclusive, dentro da conveniência desta Administração Pública Municipal, 
podendo haver modificação no percurso, desde que seja para atender ao princípio do 
interesse público e melhor aplicação do erário, sem que com isto resulte para a 
CONTRATADA o direito à alteração no preço apresentado e / ou qualquer 
indenização; 

3.2.10.A CONTRATADA, sob nenhum pretexto, poderá utilizar para o transporte de 
passageiros, veículo que deixe de oferecer condições de conforto e segurança aos 
usuários. Assim, fica exclusivamente a cargo da CONTRATADA a disponibilização de 
veículos perfeitamente adequados de igual ou superior qualidade ao inicialmente 
apresentado para a execução dos serviços de transporte ora licitados, bem como, é 
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a sua manutenção total, os serviços 
de oficina, a reposição de peças, o abastecimento, os salários, os encargos 
trabalhistas, sociais e previdenciários de seus empregados, e outros ônus que 
possam recair sobre a CONTRATADA, que sejam decorrentes dos serviços de 
transporte de passageiros. 

3.2.11.A CONTRATADA para a execução dos serviços objeto deste termo de referencia será 
integral, única e plenamente responsável pelos passageiros (acidente e ou óbito), 
durante a execução do objeto contratado, excluindo a CONTRANTANTE de quais 
quer ônus; 

3.2.12.A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução 
dos serviços de transporte contratado, especialmente, o Código de Trânsito 
Brasileiro, as normas e resoluções em geral editadas pelos órgãos de trânsito, a 
legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, de segurança e medicina do trabalho e 
outras pertinentes à matéria; 

3.2.13.0s veículos deverão ser dotados de equipamentos que garantam ao usuário 
confiabilidade, segurança, conforto, mobilidade, acessibilidade, além da proteção 
ambiental. 

3.2.14. É vedada a subcontratação desta prestação de serviço mesmo se tratando do mesmo 
grupo econômico. 

3.2. DA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS: 
3.3.1. Para substituição de veículos, a CONTRATADA deverá fazer solicitação por escrito 

endereçada ao responsável pelo Departamento, indicando o veículo a ser substituído 

Rua Francisco Ferreira Alves n1̀ 364 - Centro - Conchal SP -- CEP: 13835-000 
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(identificação completa) e as características do veículo substituto (identificação 
completa), bem como, as razões da respectiva substituição devendo tais razões virem 
instruídas com o respectivo rol de documentos comprobatórios. 

3.3.2. É de competência privativa da Administração deferir e ou indeferir, conforme 
oportunidade e conveniência com vistas ao atendimento do interesse público. 

3.3. DO MOTORISTA: 
3.3.1. Os serviços deverão ser executados por empregados da CONTRATADA, que garantirá 

a adequada e plena execução de todas as atividades de forma permanente, conforme 
as necessidades e as exigências da CONTRATANTE. 

3.3.2. A CONTRATADA deverá orientar os seus empregados para agirem sempre com 
respeito, responsabilidade, seriedade, dentre outras características que contribuam 
com a boa, eficaz, qualitativa e perfeita execução do objeto contratado, devendo, 
ainda, ser sempre observada, impreterivelmente, a pontualidade no cumprimento 
das obrigações assumidas, a fim a evitar-se a ocorrência de prejuízos em geral, sendo 
que o descumprimento de qualquer uma destas exigências acarretará na aplicação 
de sanções à CONTRATADA. 

3.3.3. Os empregados da CONTRATADA devem ser educados, apresentar-se corretamente 
vestidos (uniformizados), ter iniciativa, atender com presteza as solicitações e serem 
responsáveis para com as atividades a serem executadas. 

3.3.4. A CONTRATANTE poderá solicitar que seja afastado imediatamente do serviço o 
empregado que não se portar convenientemente ou que não atenda à execução dos 
serviços de forma adequada e correta. 

3.3.5. A CONTRATADA será responsabilizada por todo e qualquer dano que, por dolo ou 
culpa, os seus empregados causarem a esta Administração ou a terceiros, sendo 
descontado no primeiro pagamento subsequente à ocorrência do fato, o valor 
correspondente ao dano e / ou prejuízo causado. 

3.3.6. O empregado motorista executará, as seguintes atribuições: 
Não abandonar o veículo que estiver dirigindo, salvo por motivo de força maior ou 
caso fortuito; 

II 	Não permitir o acesso ao interior do veículo de animais, vendedores ambulantes e 
pessoas embriagadas ou com sintomas de utilização de substâncias entorpecentes; 

III 	Manter o veículo posto sob sua responsabilidade, em perfeito estado e satisfatórias 
condições de funcionamento, comunicando ao setor responsável pelos serviços de 
transportes, qualquer tipo de irregularidade; 

IV 	Comunicar a CONTRATADA a ocorrências de fatos e avarias relacionadas com o 
veículo sob sua responsabilidade; 

V 	Permanecer, durante a jornada de trabalho, à disposição e cumprir as ordens 
estabelecidas; 

VI 	Manter-se no serviço, não devendo afastar-se de seus afazeres para atender 
chamados e/ ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados; 

VII 	Abster-se de execução de quaisquer outras atividades no horário de trabalho e/ou 
durante a condução do veículo em serviço para os quais foi incumbido pela área 
responsável; 

VIII 	Portar habilitação de acordo com a categoria exigida pelo Conselho Nacional de 
Trânsito- CONTRAN para o tipo de veículo a ser utilizado; 

IX 	Ser pontual no atendimento às solicitações de saída para executar as tarefas lhe 
cometidas; 

X 	Não ter sido condenado pelos crimes de homicídio, estupro, atentado violento ao 
pudor, roubo, furto, estelionato, ou corrupção de menores. 

Rua Francisco Ferreira Alves ng 364 - Centro - Concha] SP - CEP: 13835-000 
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4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. Apresentar a seguinte cópia autenticada em cartório competente: 
4.1.1. CRLV dos veículos. 
4.2. O objeto a ser entregue pela CONTRATADA devera atender às exigências de 

qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes como 
o CTB - Código de Trânsito Brasileiro, CONAMA - Conselho Nacional de Meio 
Ambiente, CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, CONTRAN - Conselho 
Nacional de Trânsito e INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial, etc., atentando-se a proponente, principalmente para as 
prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor). 

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. De imediato a partir da assinatura da Ata Registro de Preços. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. De imediato por aproximadamente os 200 (duzentos) dias do calendário letivo. 
6.2. Vigência contratual de 12 meses. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. Bairro Piraporinha, Água Branca, Pádua Sales, São João da Figueira, Alemanha, 

Conchal Velho, Migra, Arurá, Capelinha, Noventa e bairros urbanos e rural no 
município de Conchal SP. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. 	Pertinente a natureza da prestação de serviços. 

9. AMOSTRA: 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

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

(Conforme ANEXO II) relativo ao exercício de 2019, a saber: 
11.1.1. n° 3390399999/123610015.2.027/02.12.06. (754) (757) - Fonte: Estado 
11.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( x) art 16 / ( ) art. 17 / ( ) nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
12.1. José Roberto Ferreira de Melo - Diretor do Departamento de Educação 
12.2. João Batista Maria - Chefe da Divisão de Transporte Escolar 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 35/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.654/19 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

TELEFONE: 	 ENDEREÇO ELETRÔNICO: 	  

Apresentamos nossa proposta para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, 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: 60 dias conforme art. 6° da Lei Federal n° 10.520102.  

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 conforme Sumula 
10 do TCE. 

Declaramos que os itens ofertados atendem todas as especificações exigidas 
no Termo de Referência (ANEXO VI) deste Edital 
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Praça de pagamento: Banco: 	 Agência: 	 Conta Corrente: 

município: 

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° 35/19 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.654/19 

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 UNITÁRIO", 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 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE 
ENSINO, 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. 
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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 
- DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE 

5.1. 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 
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econômico-financeiro do instrumento contratual, mediante prévia autorização da 
Administração Municipal. 

5.2. Em caso de prorrogação contratual conforme Art. 57, inciso II, 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). 

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. 
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C5 o 

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. 

THL4G0 DOS SANTOS MARIA 
Pregoeiro 

LUIZ VANDERLEI MAG1VUSSON 
Prefeito Municipal 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 
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ANEXO ÚNICO 

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

TERMO DE ADESÃO 

	 , portador do CPF n° 	 e 

Carteira de Identidade n° 	 , residente e domiciliado no endereço 

 

n° no 	Bairro 

    

	 , na cidade de 	 , representante legal da 

empresa 	 , cadastrada no CNPJ/CPF sob o 	n° 

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

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

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

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

Cidade, / 

Assinatura do Aderente 

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

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

PROVIDÊNCIAS".  

ORLANDO CALEFFI JUNIOR, Prefeito Município de Conchal, Estado de São Paulo, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

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

PDS 

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

Parágrafo único — O programa terá como principal objetivo 

arrecadar junto aos fornecedores e prestadores de serviços do município, recursos para que sejam 
aplicados em ações sociais através dos programas conduzidos pelo FUNDO SOCIAL DE 

SOLIDARIEDADE. 

Art. 2° - Ao Poder Executivo caberá promover a divulgação do 
presente programa junto aos fornecedores e prestadores de serviços do município, ficando permitida a 

emissão de um selo de "comprometimento social" a ser emitido pelo Município aos participantes do 

programa. 

Parágrafo único — Poderão habilitar-se como doadores, pessoas 
físicas ou jurídicas, responsáveis pelos estabelecimentos referidos no artigo anterior, além de qualquer 

cidadão que queira se vincular ao programa. 

Art. 3° - Os recursos aferidos com o presente programa deverão 

ser mantidos em conta especial pelo FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE, que deverá 

prestar contas semestralmente quanto à sua aplicação, em audiência pública, com ampla divulgação 

para a sociedade. 

Art. 4° - O Poder Executivo deverá coordenar e incentivar a 

instituição do presente Programa em todo o Município. 
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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 MAIOCM 
CHEFE DE GABINETE 	 DIRETOR JURÍDICO 

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 
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DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

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

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

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

DECRETA: 

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

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

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

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

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

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

Art. 6° - Os projetos beneficiados por esse Programa poderão ser 
divulgados nos sites do Município, bem como em jornais locais. 
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Art. 7° - A adesão poderá ser feita a qualquer tempo e revogada 
mediante simples solicitação escrita ao Presidente do Fundo Social de Solidariedade, com prazo de 15 
(quinze) dias de antecedência de sua retenção. 

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

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

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

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 

n° 	/19. 
Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte 
de alunos da rede de ensino. 
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 (1.9) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	ticitacaoPconchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

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

Assinatura: 	  

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

Assinatura: 	  

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
C  ✓ 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 35/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.654/19 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
ALUNOS DA REDE DE ENSINO. 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ n°: 	  

ENDEREÇO: 	  

e-mail: 	  

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

PESSOA PARA CONTATO: 	  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

Local: 	de 

 

de 2019. 

  

ASSINATURA 

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CONCHAL e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do 
edital e 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 licitató rio. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13235-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPeonchalsp.gov.br  
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HOMOLOGAÇÃO 
De 	cor formidade com o Processo Admrnrstrativo n." 

848/2019. Processo Ucitalorio n.° 12/2019, na Modalidade 

Pregão Presencial ri 0912019, para contratação de empena 
para serviços de desobstrução e limpeza de ramais de esgoto, 
limpeza e desobstrução de estações elevatárias de esgoto (EFE), 
sucção de Puis e sucção de residuos de esgoto do Municipio de 
Cedral-SP, HON101.000 o objeto em lavro da empresa DALVA 
MARIA DE JESUS GONCALVES, inscrita no CNP) sob o n.° 
13.570323/0001-62, estabelecida à Rua Sebastião Bemardino 
de Souza,n." 90. Chácara Jochey Club (lona Rural/ São Jose 
do RIO Preto/5P, CEP 15062-001, em virtude da mesma ter 
atendido às exigências do Edital e a Adjudicação pela Pregoeira 
Municipal. 

Prefeitura Municipal de Cedral 10 de maio de 2019; 890 
Ano de Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 
Rasgão Presencial o.' 0602019 
%cesso Licitatrvio re.° 12/2019 
Processo Administrativo n! 948/2019 
convocAriko 
coilVOCO a empresa DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES, 

inscrita te CNP! sob o o." 13.570.323/0701-62, estabelecida à 
lua Sebastião Bernard. de Somam.' 90, Chácara locheydut 
(Zona Rural), São lese do Rio Preto/SP, CEP 15002-1101, para no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da reedicaçãe 
eku notificação desta Convocação, a emparem no Prédio da 
enleiam Municipal para assinatura de Contrato, referente ao 
Pregão Presencial n." 06/7019, que tem por objeto a contratação 
de empresa para serviços de desobstrução e limpeza de ramais 
de esgoto, limpeza e desobstrução de estações elevatórias de 
esgoto (EEE), sucção de PV's e sucção de residoos de esgoto do 
Municipio de Cedral-SP, sob pena de decair do direito à contra' 
ração. nos termos da Lei Federal n." 8.666193. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 10 de maio de 2719; 090 
ano de Emancipação Polítio.-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 
AGISO SE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Ne 07/2019 
A Prefeitura do Municipio de (mirai faz saber a lodos os 

interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial n.° 
0712019, que tem por objeto o registro de preços de serviços 
de roçadarcapina mecanizada, reciclagem e retirada de palha/ 
entulhos diversos, para diversos locais da cidade. com  destina-
çào final de todo material redrado na prestação dos serviços. O 
recebimento dos envelopes e documentos de dedenciamento 
será ate as 14h00 do dia 23/05/2019, no Setor de Lidcaçoes, na 
Avenida Antonio dos Santos Galante, 	429, Centro. Cedral/SP. 
°Edital de inteiro teor esta a disposição dos interessadas nu site 
voreaccedralsdgov.M. Outras infonnaçães poderão ser obtidas 
pelo ema: licitarnodecedralsp.govAr. 

Prefeitura Municipal de Cedral. 10 de maio de 2019; 89." 
ano de Emancipação Politico-Adminislrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

C CR QUI iirKI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
AVISO DE l(CITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL e' 001/2019 

ULMO: Aquisição parcelada de ate 47.000 litros de cornbusti-
veis Data de :Realização: 23 de maio de 2013 às 111:1101t, LOCAL 
Rua Augusto Doridhello, 320 - CerquilhoISP. EDITAL disponivel 
nn endereço supra bem como wsrn.saammm.lentranspamncia 
)))FORMAÇÕES: (151 3384-8200 AO SETOR DE COMPRAS E 
Lio MEUS 

CHAVANTES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES 

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA 
n.° 054/2019 - TOMADA DE PREÇO n.° 011121119- REGIME 
DE EXECUÇÃO: LMPREITADA GLOBAL - TIPO: MENOR PREÇO. 
OBJETO:- Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviço para relorrna do Posto de Saúde riu INOCOOP com 
emenda padamentan em atendimento a Secretarie de Sede 
do município de amantes, Estado de São Paulo, no regime de 
Empreitada Global, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, 
materiais, equipamentos necessários para aexecução dos 
serviços, conforme as especificações constantes no Memorial 
Descritivo. Planilha Quantitativa de Custos (Orçamenta), Projeto 
Básico e Cronograina Físico-Nnanceiro. DATA E HORA PARA 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 28 de mo de 2.019, às 09:30 
horas DATA LIMITE PARA CADASTRAMENTO: até o dia 24 de 
maio de 2019. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLICA 
DA LICITAÇÃO: Prefeitura Municipal de Chavantes. Secretaria 
de Administração, sala do Setor de Comprasnrcitação. situada a 
Rua Dr. Atino Anotes, nt 164, Cenho, na Cidade de Cimentes 
- SP a partir das 09:30 horas. EDITAI NA INTEGRA: á disposição 

dos interessados no setor de Compras/Licitação no endereço 
acima indicado, no horario das 08:00 as 11;00 horas e das 13:00 
Osl . 	oras, ou a 	 womschavantessp.gov. 

NFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: 	' 41 3342.9200. 
R./d. Chavantes (SE). 10 de maio de 2019 - NIAR e r JESUS 
DO REGO- Prefeito Municipal. 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

PREGÃO PRESENCIAL 
orna pathco aos interessadas que está alerto n Pregão 

Presencial 5519, Processo 2654/19-Objeto: Registro de preços 
para :entrelaça° 4e empresa para prestação de serviços de 
UanSpol te de alunas da rede estsdual de ensino- Encerramen-
b: dia 2403019 às 09:30 o abertura as 10,00 horas - O edital 
congietir pudera se" adquirido no sita Nonsconchalsdonv.br e 
aro Dedo.-mal: Itufacaorgeconchalmgovier - Maiores infrene-
córis poderão ser obtidas na Rua trancam R Moo 364, CentrA 
Concnal SP, nos dias úteis das 08:011 às IG:OU horas ou através 
ou telefone :19/ 3866-8602. 

Conchal, 10 .^,e maio de 2019. 
Papisas.' Moreno Panitri -Pregoeiro 

Kl/RS  

PREF 	A MUNICIPAL DE CONCHAS 

- farelo Atas 	g 	 egão Presencial 
FrOFI2019. 

Assinaturas:22104019 - Vigeria: 21/04020. abjeto: registro 
de preços p/ aquisições de material odontológin, p/ uso no 
Centra Odontologico Municipal. ATA DE REGISTRO Er 05019 -
Biológica Disto Eirdi Epp, Itens: 1 e 2 1101,001. 25 e 26 (17,90), 
27 e 28 (2801), 29 e 30 (5,601, 31 e 32 14,327 33 ao 56 (1,38). 
57 a 66 (4321. 67 a 76 (1,38), 77 a 92 (4.00), 93 a 56 (4,32), 97 
a 102 (5,60,105 e 106 (57501, I09 e 116 (337 RO/ 116 (109,68), 
115 e 120 (6,78), 123 e 124 (4,29), 125 ir 120 11 ri, 5), 129 e 
1)0 :39,901, 133 (16,477 136 118,001, Cl1 	(5,12), 147 e 158 
14,131. 164 a 167 128.881, 168 e 159 11,281. 170 e 1 1 11,201, 
172 e 173 (13,441 174 e 175 (3,841.176 e 177 (403). b2 e 183 

PREFEI URA MUNICIPAL DE COT IA 

1) Re icação na publicação do dia 1U/05/2019. 
Onde : e II: Proc. 139/19 - Ratifico o ato ae dispensa de 

licitação, E 	perlado de 24 (vinte e mato) meses, tendo como 
locador c S Manuel Figueira Chaves. 

Leia-se Proc. 139/19 - Ratifico o ato de dispensa de lkita- 
ção. pelo o roda de 12 (doze) meses, tendo [cena locador o Se I 
Manud Fig eira Chave, 

a) M, o Sauter -Secretário Manicipal de Sande 
21 I 	to de contrato n" 052/19 - Proc. 57.895/19 - TP 

002/19 C. ndusão da reforma de centro esporNo Rolf Doll. 
Corar. ada: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA., valor can-
oa al: RS 656.501,95. Prazo rantratnal, 12 reses. Dato aos 

/0512019 
al Fabiano Silva - Secretario de Uma e Serviços Urbanos 
3) EsNate de contrate o° 053/1? - Proc 43333/18 - TP 

004019 - Construa', da Quadra caberia na E.M. Refeito Ivo 
Mário Isaac Pires, Caucaia do Alto, CotianSP. Contratada: CONS-
TRUTORA PROGREDIOR /TOA, valor consternai: RS 113.743,11, 
Prazo contratual: 07 meses. Data ess. 06/05n019. 

Fabiano Silva - Secretário de Obras e Serviços Urbanos 
4) Extrato /e contrato n" 003 da .RP 027119 - emc  

23.073118- Pregão 010/19 - Fornecimento de medicamentos 
Contratada: MEDICALL FORMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 
PARA SAÚDE EIREU- ERA. Valor contrai.' RS 44.152,65 - prazo 
contratual 02 meses. Sana ass 071052011 

1) Concorrere, Públrca n 9052019 - Processo n• 

1  5.03112019 • Contretação de empresa especializada para cens-
o torção da Creche Municipal do Partue Turiguara. Pelo lato  

de ter havido interposição de recursos pelas empresas TETO 
CONSTRUTORA S/A e 11101201 ENGENHARIA E CONSTRUCÕES 
LTDA fica aberto 0 anuo de 05 (amo! dias (Reis pra as coo-

trarrazoes dos recursos nos termos do 5 3", inciso 1 do art.109 
da Lei 0.6660993.0 inteiro teor do termo recursA encontra-se 
disponivel com a CPL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

2) (COMUNICADO) - Concorrência Pública n' 006/19, 
engesso n" 5.03012019 - objeto' Cnntratação de empresa espe-
cializada para reforma do Centro Esportivo Atalaia. Fica adiada 
'sino the a data de abertura do processo supra. 

Fabiano Silva - Secretário Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos Interino 

3) Concorrência Pública n° 003/2019 - Processo n° 
26.782/2018 - Contratação de empresa especializada visando 
a reforma do Ginásio Municipal de Esportes Aynon Senna da 
Sava A Comissão Permanente de liritações julgou vencedora 
do certame a empresa ENGEZ CONSTRUÇõES E PARTICIPAÇÕES 
LIDA fica aberto o prazo de que trata a letra "b", inciso I do ara 
109 de Lei Federal 8866193,Comissão Permanente de Licitações 

CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA 

Proc 1249119 - ARP 10/19 - N.E. 140/141/142. Objeto: 
Forme mat. descart. Contratada: SINS21 COMERCIO DE DES-
CARTÁVEIS EIRELI EPP, CNPI: 27.251280/0001-98. Prazo: 7 
dias úteis. Vr. total RS 4.474,27. Cutia, 155-19. Presidente. 

Proc. 001457/18 - Pregão Presencial 08/2019. Objeto: 
Registro de Preços para fornecimento parcelado de Medalhas de 
Estojo e Diplomas. Vencedora do item 01 Medalha de estojo), 
WANIOUR COMÉRCIO DE METAIS, JÓIAS E SEFMÇOS DE TELE-
COMUNICAÇÕES LIDA - EPP, valor unir. R$ 350,00; e do item 
02 (diploma 'nulo de edadão), ABC CALIGRAFIXPROFISSIONAL 
[TOA- ME, valor unia. RI 240,00. Cotia, 111.5-15. Pregoeiro. 

a'AVINHOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS 

CR‘STAiS PAMASTA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA  

Aviso de Classaicação 
Tomada de Preço n° 00212019 
Tomada de Preço ir 0002/2019 através de sua Condssão 

Permancrno de licriações torna público aos interessados o 
resultado ria classificação do presente certame que fiou da 
seguinte forma: 1° Colocada a empresa: Entegral Terraplanagem 

um o valor global de R$ 511.050,05 (Cinquenta e cito md 
idadenta reais e cinco centavos) foi declararia vencedrra, o pre-
sidente juntamente com a Comissão Permanente de licitações 
resolveu adjudicar o objeto de acordo coma Classificação Pua 
aberto e prazo legal liara imerposição de eventuais recursos 
conforme o arria,  109 da ler Federal 8616193. Mais informações 
à A o Antônio Prado, 2720 - Centro Cristais Paulista - SR Fone 
(161 3133-95011. no setor de licitados. Comissão Permanente 
de Licitas., 

CE UZMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZAUA 

EXTRATO DE IERNIO DE CONTRATO N°019/2019 
Processo n° 59020I3 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-

SA PARA PRE51AÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, LAPA-
NACÃO. PAPELAMENTO, PINTURA FUNELAR1A E MONTAGEM 
DA LAfARIA DO 051805 DL TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. 
PLACA BFY-0303, Contratante: Prefeiture Municipal de Cruza& 
Contratada: NILSON LOPES FEP.NANDES JUNIOR 43907932845 
CAPi/MF 1/' 30,066.904/0071110. Valor: 11$ 11.00500. Data da 
assinatura: 09/05201'X.1000/ Roberto Gr.- Weieiro Municipal. 

EXTRATO DE TERNID DE CONTRATOU' 05372019 
°asso n 	. jelo: 	ÇÃO DE EMP.RE- 

56 PARA MINISTRAR PALESTRA REFERENIF AO DIA 18 DE 
MAIO - DIA NACIONAL DE (OSMAR AO 01105(' E EXPIO-
RAC50 SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES Contratante: 
Prefeitura Municipal de Crozália. Contratada: MARIA ESTEIA 
MON1FIRO EIRELI- ME CIRJ/ME al" 18.767.661/0001/95. Valor 
RS 2.191700. Tara de assinatura: 07/05/2019. ima Roberto 
firmo - Prefeito Municipal. 

NEICAlIVA SE INVERSÃO DA ORDEM CRONcLOGICA 
DE PAGAMENTOS 

Nus termas da Lei Federal 	6666/93 e suas posteriores 
aheraçães. Instrução TC 02/2009- TCFSP justificamos a quebra 
da Ordem Cronoligica de Pagamentos , um favor da empresa 
DAKEILM COMERCIAL IMA, visando fornecimento de medica-
mentos de ordens judieiais. 

Em tempo, seguem os dados da, notas asseis. Fornesedor 

Fornecedor: DATAM COMERCIAL LIDA 
• Nota Fiscal 	26530 Valor RS 9.921,95 
• Nota Fiscal n° 26650 Valre RI 9.511,50 
• Nota fiscal 056723 Valor RS 11.503,75 
Valor Total RI 30.237,20 

Cruzeiro, 10 do maio de 2019. 
Ordenador de despesa: DANILO DE ALMEIDA REZENDE- 

Secretário Municipal de 
Saúdo !merino 
Premo Municipal: Malas Gabriel Fonseca 
JUSTIFICATIVA D1 INVERSÃO IA ORDEM CRONOLÓGICA 

DE PAGANIENTOS 
Nos termos da Lei Fedetal 	5.556/59 n uns posteriores 

alteraçãos. Instrução ri 0111008 - TCESP gistdie,sos a quebra 
da Ordens Cronoimiva de Pagar-entoa. eu ià.ler do empresa 
EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGiCOS 
slOSPITAIAReS 110A, coseram remetimento de medi-amem. 
de Ores. jaiticiois. 

Em temes seguem OS dados das notas fruais, fOrrieurd. 
valor. 

Fornecedor EMPOPRI MEDICO COMERCIO Ok PROODICIS 
ClOtIGILDS HOSPI1MA1:ÍSLIPA 

• Nota local n• 582925 Valor 1056.000,00 
• Nota Fiscal ri.82814 Valor RS14.262,D1;  

Valor Total RS-20.662,W 

Cruzeiro, 10 de moo de 2019. 
Ordenador de despesa: DANILO DE ALMEIDA REZENDE -

Secretário Municipal de 
Saúde Interino 
Prefeito Municipal: Males Gabriel Fonseca 
JUSTIFICATIVA DE INVERSÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA 

DE PAGAMENTOS 
Nos tenros da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores 

alteraçaes, Instrução TC 02/2008 - TCESP justificamos a quebra 
da Ordem Cronológica de Pagamentos. em favor da empresa 
MEDIMPORT, visando fornecimento de medicamentos de ordem 
judiciais 

Em tempo, seguem os dados das notas fiscais, Fornecedor 
e valor. 

Fornecedor, MEDIMPORT 
• Nota Fiscal n° 26031 Valor 98 18.800,00 
• Nota Fiscal n° 26122 Valor RI 1943,36 
• Nota Fiscal n°26201 Valor RS 233,60 
Valor Total R5 21.976,96 
Cruzeiro, 10 de maio de 2019. 
Ordenador de despesa: DANILO DE ALMEIDA REZENDE -

Secretário Municipal de 
Saúde Interino 
Prefeita Municipal: Males Gabriel Fonseca 
JUSTIFICATIVA DE INVERS00 DA ORDEM CRONOLÓGICA 

DE PAGAMENTOS 
Nos termos da Lei Federal n° 8066/93 e suas posteriores 

alleraçaes, Instrução TC 02/10118 -TCESP justificamos a quebra 
da Ordem Cronológica de Pagamentos, em favor da empresa 
MESICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE ROO E SERV P/ MODE 
EIRELI, visando fornecimento de medicamentos de ordens 
judiciais. 

Em tempo, seguem os dados da nota fiscal Fornecedor e 
valor, 

Fornecedor: MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD 
SERU P/SAUDE EIREU 

• Nota Fiscal n° 1920 Valor RS 16.200,00 
Cruzeiro, 10 de maio de 2019. 
Ordenador de despesa: DANILO DE ALMEIDA REZENDE -

Secretário Municipal de 
Saúde Intendo 
Prefeito Municipal: inales Gabriel Fonseca 
JUSTIFICATIVA DE INVERSÃO DA ORDEM CRONDLOGICA 

DE PAGAMENTOS 
Em atendimento ao ar. 5° da lei 8166/73. juatilkaMOS a 

quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor 
W.G dos Santos Elétrica ME. conforme Nota fiscal n. 1847, 
totalizando o valor de RS 7.171,7/ protocolada na Secretaria de 
Finanças dia 15 de março ze 2019. 

O pagamento refere-se a entrega do ventiladores de teto. 
O pediu se do devido à necessidade do recebimento de 

novos produtos solicitados, puis a empena rearse.se a entregar 
devdo ao atrasa no pagamento 

tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente, 
para que a mesma suem os eleitos juridicos e legais, devendo 
ser efetuado o referido pagamento e as puhl CaçõeS necessana, 

('useiro, 10 de maio de 2019. 
Ordenador de despesa: DANILO DE ALMEIDA REZENDE - 

Serrelario Municipal de 
Saúde Interino 
Prefeito Muniripal:Thales Gabriel Fonema 

SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

Extrato de contrato - Tomada de Preços 	001/2018, que 
tem por objeto a contratação de seoiços especializados de 
engenharia para reforma, otimização e modernização da ETA 
1, conforme teima de referencia, esperfitações e demais bafo, 
mações constantes dos anexos que integram o Ed,tal. Licitante 
vencedor do lote 01: PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRU-
ÇÕES LTDA.. C110.1 47.225.69310001-81 mm valor total de RS 
1.212.181,30. Data: 21813/19 - Vigencia: 120 (cento e oMter dias 

Extrato de ata de registro de preços - Pregão Presencial tf 
018/2018 - Processo de Compra A 35/2018 - contratado de 
empresa especializada para fornerimento de 3.000 hidránlebos 
184, sein conexões, conforme edital e seis anexos lia.tantê 
contratado vencedor dn item 0. (mia princip4 Saga 
ção Ltda. CNPJ: 08.026.075M001-53, com valor total de RS 
1407100,00. Licitante contatado vencedor do nem 07 (cota 
reservada): Azarias & Santos Serviços e Comércio Ltda. Me 
CIPJ: 11.406.570001-69, cum valor total de RS S4.1175,00. 
Data: 20/07/10 coro vigência de 12 (doze) meses Tornamos 
publico doe dermanervm inalterados os preços rewStiado5 e 
publicados 

CrIlatilt, VI de ¡caia de 2019, José Kleiner Lima Siveira 
Junion Sector Geral. 

O Serviço Autónomo de Agua e Esgote de eme na toma 
público as empresas do ramo que encontra-se aberto o Pregão 
Arrecadai n° 0032019 - Processo de Compra n° 125010:9, 
contratai áo oe empresa elpecelitada paia s.:aça° do orsoiçns 
ne ...Pelador de 3( InSIE. para 'e perimiu ore ,76 t,elsl meses. 
conforme edital e seus anseue.Sesséo de /Memora.. PS/0512019. 
às 10:00 horas. 

O edital em sua ;Magra ptlaéra ser consulado pelo SITE 
www.saaccruzeiroombn gratuitarnerste, ou no selo: de lid-
(ações. à Av. NesTalla tubo:, 519 - centro. Crucio:GF. após 

recolhimento da taxa de RI 10.00 da remador:5,1,4ra dr 
edital. Coveiro, 10 de mate do 7015 Jus, goorer uma Viseira 
Junior - Diretor Geral. 

OESCA:VAPO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADo 

AVISO DE LICITAÇÃO -RETOMADA DA SESSÃO 
aREGÃO PRESENCIAL er 97819 
Tendo em Uista que decorreu opimo legar rem que a empre-

sa TRANSPARKLIMP EIRELI ME - CNP) n° 06.320.12SAI001-85, 
apresentasse as documentaçoes exigidas no riem :2 dc [ditai 
do refeido Pregão Presencial para efeito de assinatura da AM 
de Registro de Preços e, dessa forma. decaindo o seu direito á 
rontratecno fica designado c dia 15 de maio de 2019, às 09 
noras, a retomada da sessão du Premiu Presencial ene epigr.^ 
para negodação dos itens D2 e 05, a ser realizado no Ankoatrn 
Municipal da Prefeitura, localizado à Rua José Quinino 6ibek0 4.• 
50,cen0o. em Descalvado. Estado de São Paula 

INFORMAÇÕES: Fone: (19) 3513-9300, e/ou 	lic:ta- 
camêdes,alvado sp.gov.hr. 

Descalvado, 10 de maio de 2.019. 

Marcela kW). Mull.ni 
Chefe de Seção de Licitação 
PROCESSO It" 230119 

DISPENSA SE LICITAÇÃO a' 003/19 
RATIFICAÇÃO 
Ratifico e Dispensa de Licitarão, nos termos do Aligo 24. 

1 nu, iV, de Lei hen.' o" BieGe. de TI de 1,mho de 1.998 2 
SUaS aitetaCcet. paro e qantrataçao. Com  CiSpeaSa de dcitarsi.o. 
oa empreso 17v REMOVEU:era E LOCAQ'àf S FIREII EPP, inscrita 
na C.N,Ia1. (180) sob n" 75740.506/0001.57, pelo penedo de 
150 (cento e cinquenta) dias, sara etai,eacic sk serviço de 
remoção e transporte de Lao (amua). :Ias, I! B. sondo O hl-
neráno de Desativo:Ia - SP a Guataparv - SP, pra, a Se,aetarla 
de Planejamento, Desenvolvimento, Ouras e Serviços Públicos 

. 40 Municipio, senso RI 81.00 !oitenta e uns roais, a tonelada. 
tetalltrnd0 RS 394.500,00 freeentor e sessenta e quatro. mi e 
quinhentos roais). 

Antimio Carlos Reuldni 
arefeite du Mo rderei° 

(12,88), 184 (3,36085 e 186 (32,001, 1A9 e 190 116,16), 191 e 
192 (29,351, 210 a 218 112011, 239 e 230 (107,201, 241 e 242 
(68,801, 247 e 248 (4.08), 255 2 256 (36,06), 257 e 258126.40), 

261 e 262 (3.901,263 e 294 (10,88).263 e 266 (9,81), 779 e 274 
(13,44), 275 (46,40), 278 e 279 110,401, 280 e 281 (4,16), 282 
e 283 16,561, 284 e 285 (1,20), 288 e 289 (4,14) e 290 (36.26); 
ATA DE REGISTRO N° 06019 - Lume Sanes de Lima Me, Itens: 
23 e 24 (12,001,103 e 104(13,501,107 e 108 (13,501,11119,02). 
127 e 128 (44,25), 131, 132, 134 e 135 (44,25), 138 e 139 
(37,35), 140 (11,801,142 0 143 (100,00), 144 e 145 123,001, 148 
e 149 (38,00), 150 0 151 (53,00), 152 e 153 (70,00), 154 e 155 
(121,00), 187 e 188 (31,20). 243 e 244 (5,1E), 245 e 246 1600), 
253 e 254 (4,61). 259 e 260(9,881:ATA DE REGISTRO 07/19 - 
Dental Sul Prod, Odoro. Eireli Epp, Itens: 13 e 14 (71,61), 19 e 20 
(7,32)21e 22 (7,75), 112 (9,031,121 0 122 (113,15037 (23,20), 
195 (37,26), 196 a 205 (37,25), 206 a 209 (5752), 219 e 220 
(24,89), 267 a 272 (10,38); ATA DE REGISTRO 11° 08/19 Dental 
Conceito Coro. Prod. Odont. Mede Hosp. Eireli Em, Itens: 3 a 8 
(33,80), 9 e 10 (22,001,11 e 12 (1,60), IS e 16 (141,00), 17 e 18 
(65,78), 113 (21,82), 114 e 115 (67,00). 117 e 118 ( 245,00). 
156 (31001, 159 e 160 (2.901, 161 (106,40), 162 e 163 (124,00/ 
178 e 179 (47,00), 180 e 181 (38.00), 193 e 194 119,70). 221 a 
238 (188,00), 219 e 150 (18,201, 251 e 252 (3400), 276 e 277 
(7,61), 286 e 287 (6,501. Ocialei Reis - Prefeito Municipal 

HomologaçadAdjuditação hem 13 - Pregão Presencial 
11•21/2018. A Prefeitura Municipal de Conchas, torna público. 
a homologação do procedimento da Licitação, através da 
modalidade Pregão Presencial n°21/18, adjudicando o Item 
13 - linguiça de 'remoo (saldo remanescente), para compor a 
Merenda Escolar do Município, em favor do licitante VISAVAS 
COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP (2' classificada), (I/O): 
15103.734/0001-95, pelo valor de R511,90Q5, valor global 
RS9.434,02 Odirlei Rara-Prefeito Municpal. Em 08/05/2019. 

Termo de Cancelamento Edital de Chamamento Público 
n" 02/2019 

O Prefeito Municipal de Conchas, Odidei Reis, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais, rendo como prerroga-
tivas os momentos estatuídos pela Lei Federal n° 8.666193. 
CONSIDERANDO os termos da Detre° Municipal n°2.406, 
de 10/05/2019, bem comÃ CONSIDERANDO a supremacia do 
interesse público, tendo como principio deconembe de fato 
superveniente devidamente comprovado, da oportunidade e 
conveniência administrativa. DECIDE, Cancelar o Edital de Cha-
mamento Publico ti° 02/2019, que tem como ohjem a outorga 
de novas autorizações para exploração cias serviços de taxi e 
malotáXi no Município de Conchas. 

COSMOPOUS 

ANSO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL 
A CAI Licitações da Prefeitura Municipal de Cesneopelis 

sarna público aos interessados, cone referencia a Tomada 
de Preços n° 001/19, com encerramento irevisto para o cila 
24005/19 as 09:30 hs e abertura: 74/05/19 es 10:10 lis, cujo 
objeto é -Contratação de Empresa para RecepeamentnAsfMtion 
Tipo CHIN em Várias Ruas do Morrido, com Fornecimento de 
Materiais. Mão de Obra e Equipamentos - Contrato de Repasse 
n° 85724102017/MCidades/Carra - PiMeSSO n° 1581.1045.216-
75/2017.". prorroga-se o prazo do edital, para ENCERRAMENTO' 
30005/19 09:30 hs e ABERTURA. 30/05/19 as 10:00 hs. O Edital 
poderá ser retirado no Setor de Compras e Lcitoções, a flua De 
Campos Sales, 398, Centro, Cosmepolis SP, de segunda à sexta 
- feira das 08:00 às 1E:00 hs ou pelo cite wonvoosmopolis 
sdgov.bc 

EXTRATOS DE CONTRATO 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal cie Cosmipalis: CON-
TRATADA: Moro V Neto- Contrato 1T n" 055/2019 no valor de 
RS 17.120,00 -ASSINATURA: 03/05/2019: OBJETO: Aquisição 
de EDS para Servidores Municipais; MODALIDADE: Pregão 
Presencial n°01472019. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cesmapclis; CON- 
TRATADA: RDEO.Santil IPI- EPP- Contrato LT 	552/2019 no 
valor 	I 	 03/05/2019;OBJETO: 
Aquisição de EPI'S para Servidores MurrinS)S; MODALICADF: 
PregãoPresencial ° 014/2019 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosnrópelis; CON-
TRATADA: Alas Comercial Lida- Contrato II rr 04912D1R ne 
valor de RS 1,421,00 - ASSINATURA: 03/05/2019; OBJETO: 
Aquisição de EPI'S para Servidores Municipais: MODALIDADE: 
Pregão Presencial e' 014/2019. 

CONTRATANTE: Freleitura Municipal oe Cosmieobs; CON-
TRATADA: Aguinaldo José Benatti Contrato LI N° 051 no valor 
de RS 1.848,90 - ASSINATURA 031052019; OBJETO: Agnrsição 
de EDS para Servidores Municipais; MODALIDADE: Pregão 
Presencial n° 0102019. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal Ue Cosmapolis; CON-
TRATADA: Candido& Gasparotto Comercio de E% Ltda. - Con-
trato LT N° 053/2018; no valor de RI 8.082.56 ASSINATURA: 
03105f2019: OBJETO:Aquisição de EPI'S para Servidores Munid-
pais; MODALIDADE: Pregão Presencial tr 01.12019. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmispolis; CON-
TRATADA:Thin° Constancio Cremem Roupas Mi: - Contrato L7 
N' 050/2019 no valor de RI 902,50 -ASSINATURA:03/092019: 
OBJETO: Aquisição de EPI'S para Servidores Municipais: MODA-
LIDADO: Pregão Presendal 0102013. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de losmirvolis; CON-
TRATADA: Dalson Comercio de Equipamentos de Segurança 
e Ferramentas Eireli ME. - Contrato LT N° 05412019 ne valor 
de RS 925,26 - ASSINATURA: 03/05/2019; OPIETO: Aquisição 
de EFI'S para Servidores Municipais; MoDALIDADE: Pregão 
Presencial n` 0102019. 

Cosmopolis. 10 de Maio de 2019. Eng" 1,158 Pis)" - Pre- 
a Municipal. 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
JOSE CARLOS CARRASCOSA DOS 7rA5T0 Prefeita: Munici-

pal de Cravelhos. no uso de suas ambuições legais, nos autos dc 
processa Initaturo, realizado na modalidade Pregai Eletrocuto 
rol) n." 0042019. Registro de Preços para Aquisição cie Cestas 
Básicas, HOMOLOGA da seguinte forma. Licitante - VASCON-
CELOS INEDS1 RIA COMERCIO IMPORTAÇÃO C EXPORTAÇÃO 
LIDA pelo valor imitado de RI 45,09 (Quarenta e Cinco Reais 
e Novo Tentavosa e o objeto do referido Pregão roa valor total 
de 125 225.450.00 (Duzentos e Vinte e Cinto XIII Quatrocentos e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 	Cinquenta Reais>. Eira o licitante devidamente convocado para 
assam r apectivo contrato observado o prazo estabelecido no 
instrumento çonvotaturia. 

Publique-se na forma d., lei. 
Caminhos 10 as maio de 2017. 
JOSE CARLOS CARRASCOSA DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL DE CRAVINHOS 

`IrnpreitsagA[ial 

MIO EIE kil P.ti4 I Iiii-NALIti 
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terça-feira, 14 de maio de 2019 

Pregão Presencial n° 37119 
Processo Adm. n° 7279/2019 
Rca a empresa classificada no pregoo supra: convocada 

para a sessão de reabertura no dia 15/05/19 às 11:00 horas, na 
sala de licitações, sita a Ao Pres. Vargas, 280. 

Homologação/Adjudicação do Pregão Presencial n° 48/19 
- Registro de Preços 

Processo n° 6606/2019 
Fica homologado e adjudicado o pregão supra; a empresa 

UA Gráfica Com. e Prestação de Serviços Gráficos Eireli EPP. 
Tomada de Preços n° 11/19 
Processo n° 2011/19 
Foi considerada classificada a empresa Tecla Construções 

Ltda. 
Tomada de Preços n°12/19 
Processo n°2012/19 
Foi considerada classificada a empresa Tecla Construções 

da. 
Carapicuíba. 13 de maio de 2019 
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito 

PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2019 - PROCESSO n° 40/2019 
Objeto:Registro de Preços para contrafação de serviço de 

arbitragem para os Campeonatos Municipais de Futebol de 
Campo e Futsal . 

Entrega de Envelopes N° 01 e N° 02 até as 08:50 horas do 
dia 28/05/2019. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altivo Arames, Setor de Protocolo. 

Abertura:A abertura dos envelopes ocorrera no mesmo dia 
indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altivo Arames, Setor de Licitações. 

Retirada do Edital pelo email: licrtacao0casabranca.sp.gov. 
br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua 
Altino Atentes, Setor de Protocolo. 

Esclarecimentos Fone (19) 3671.9720. 
Casa Branca, 13.05.2019 
Marco César de Paiva Aga - Prefeito Municipal 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NP 05/2019 - Objeto: CONTRATAÇÃO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS PROJETOS 
ESPORTIVOS, NA INCLUSÃO SOCIAL E CRAS NAS DIVERSAS 
MODALIDADES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NO EDITAL ENCERRAMENTO. ENTREGA E ABERTURA DAS PRO-
POSTAS: DIA 30/05/2019 AS 09:00 HORAS. O edital completo 
encontra-se disponivel: no sita do Municipio www.catanduva. 
sp.gov.br- portal de transparência - link: http://www3.catandu-
va.sp.gov.bdtransparencialDefault.aspx. Informações:  Prefeitura 
do Municipio de Catanduva - Seção de Licitação - 2° Andar, sito 
á Praça Conde Francisco Matarazzo, 01 - Centro - Catanduva-
-SP ou. através do e-mail: licitacao.edital@catanduva.sp.goviir.  
Catanduva, 10/05/2019. Comissão Julgadora de Licitação 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N' 
152/2019 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE 
REPAROS NAS MOTOCICLETAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE CATANDUVA, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, COM 
FORNECIMENTO DE FERRAMENTAL APROPRIADO, DE ACORDO 
COM A NECESSIDADE, ATENDENDO A TODAS AS SECRETA-
RIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. 
ENCERRAMENTO, ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
DIA 27/052019 AS 09:00 HORAS. O edital completo encontra-
-se disponível: no sita do Municipio www.catanduva.sp.gov. 
br - portal de transparência - link-  hu .//www3 catanduva 
sp.gov.britransparencia/Defaultaspx. Informações: Prefeitura do 
Municipio de Catanduva - Seção de Licitação 2° Andar, sito 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município , 

de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE, com fundamento no inciso Vi, do artigo 43. 
da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, HOMOLOGAR o 
Processo Administrativo n° 3822/2018, Processo Licitatório n° 
11/7019, na Modalidade Tomada de Preços n° 01/2019, que 
tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada 
em engenharia para a execução de obras de construção de 
campo de futebol society, na Rua Felicio Botino, sle., Centro, no 
Município de Cedral, objeto do Convénio n° 156/2017, firmado 1  
entre a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Muni-
cipios e o Municipio de Cerval. e ADJUDICAR o objeto em favor 
da empresa RODOMIX - OBRAS E SERVIÇOS EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o n° 03.980.092/0001-01. estabelecida á Rua Curu - 
ce, n" 694, Mooca, São Paulo/SP, CEP 03120.015, a qual 	u a 

I proposta mais vantajosa para a municipalidade, no-Válbr global 
de RS 155.466.59 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e 
sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). 

Prefeitura Municipal de Cedral, 13 de maio de 2019; 89° ano 
de Emancipação Politico-Administrativa. 

j 	PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS - Prefeito Municipal 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2019 
Processo Administrativo n° 363/2019 
Processo Licitatório n° 05/2019 

j 	Pregão Presencial n° 03/2019 
' 	Objeto: Registro de Preços de medicamentos básicos para a 

farmácia da UBSF "Bervto Malzone da Coordenadoria Munici-
pal de Salde do municipio de Cedral 

órgão: Municipio de Cedral/SP 

no Artigo 193, inovo V, da Lei 344/1973, com agravante dos efei-
tos do artigo 195, inciso IV, alínea "b", por prática de falta grave. 

III- DETERMINAR: 
a) a publicação desta Portaria no Diário Oficial do Estado; 
b) a emissão de carta de Demissão e notificação do servidor 

supra mencionado; 
c) a remessa dos autos a Diretoria de Recursos Humanos 

para que realize as providencias de praxe concemente a demis-
são do servidor; 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

Roberto Antonio Japim de Andrade - Prefeito Municipal 
Publicada na Secretaria de Finanças e Orçamento desta 

Prefeitura Municipal aos nove dias do mês de maio do ano de 
dois mil e dezenove. 

Wilson Roberto Caveden - Secretário de Finanças e Orça-
mento 

jr. JORDo,:_; 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMPOS DO JORDÃO 

HOMOLOGAÇÃO 
Processo ri° 16.362/2018-6 
Pregão Presencial 	043/2018 
Objeto: Aquisição de unidade móvel hastramóvel) para o 

Centro de Controle de Zoonoses, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no 
anexo I deste Edital. 

DESPACHO 
01. Diante dos elementos que instruem o presente, com 

fundamento no art. 43, inciso VI da Lei Federal n° 8.666193 e 
no art. 4°, inciso XXII da Lei Federal n° 10.520/02, HOMOLOGO 
o resultado do Pregão Presencial n° 043/2018 cujo objeto, 
consistente na aquisição de unidade móvel (cashamóvel) para 
o Centro de Controle de Zoonoses, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no 
anexo 1 deste Edital, foi ADJUDICADO pela Sra. Pregoeira, na 
seguinte conformidade (empresa vencedora, CNPI, item e 
valor unitário): BRAVO COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ. 
19.368.888/0001-48: 01 - RS 120.000,00. 

2. AUTORIZO a emissão da correspondente Nota de 
Empenho à licitante acima, onerando a dotação da Secretaria 
Municipal correspondente do presente exercido financeiro. 

3. Publique-se. A seguir, encaminhe-se o processo para 
providências contábeis e ulteriores. 

Campos do Jordão, 13 de maio de 2019 
MARCOS ANTONIO CHIOVETTI - Secretário de Adminis-

tração 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPOS NOVOS PAULISTA 

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N°. 11/2019 - PROCESSO hrt. 
433/2019 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E PROFISSIONAIS 
ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS, 
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
TÉCNICOS PARA A REALIZAÇÃO DA 14' FESTA DO PEÃO 
BOIADEIRO, DO DIA 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 
2019, EM CAMPOS NOVOS PAULISTA, HOMOLOGO o certame 
a seguinte empresa: LW CURSOS E EVENTOS LTDA ME, CNP): 
09.252.317/0001-90, Itens: 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10 e 11, 
no valor de RS 63.823.20 (sessenta e três mil oitocentos e vinte 
e três reais e vinte centavos). CAMPOS NOVOS PAULISTA. 10 DE 
MAIO DE 2019. JULIO CESAR DO CARMO - Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO N° 615/2019 PREGÃO 
PRESENCIAL N° 14/2019 OBJETO: "AQUISIÇÃO DE UM RESERVA-
TORIO METÁLICO PARA AGUA POTÁVEL TIPO "TAÇA COLUNA 
SECA", PARA ABASTECER PARTE DO SETOR 01 DESTA CIDADE, 
EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE PERDAS MUNICIPAL", 
conforme constante no anexo I, parte integrante do processo. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM DATA ABERTURA: 
27 DE MAIO DE 2019, AS 09H00 (NOVE) HORAS. LOCAL: Rua 
Edgard Bonini (Dengo) e° 492, Centro - Campos Novos Paulista-
-SP - Fone-Fax (14) 3476-1144. EDITAL na integra a disposição 
dos interessados no endereço eletrônico www.camposnovos-
paulista.sp.gov.br  e na Prefeitura Municipal de Campos Novos 
Paulista no endereço acima indicado. Campos Novos Paulista, 
10 de maio de 2019. 

JULIO CESAR DO CARMO - PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS 

A Prefeitura Municipal de Canas/SP comunica a suspensão 
da sessão do Pregão n° 20/2019 

(Processo n° 24/2019), que ocorreria no dia 13/05/2019, 
cujo objeto é a contratação de Leiloeiro Oficial, para adequação 
do edital. Comunica, outrossim, que os autos encontram-se á 
disposição dos interessados no setor de licitação, na Avenida 22 
de Março, n° 369 - Centro - Canas/SP. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA 

COMUNICADO DE JULGAMENTO 
Ref.:Processo n°0592/2019 -Tomada de Preços n°004/2019 

- Contratação de empresa para execução de obras de constru-
ção do muro da EMEI Irmã Dominica Morino, com fornecimento 
de material e mão-de-obra. A licitação em referência tem como 
classificada em 1° lugar a empresa Silva e Cyrino Ltda - EPP. 
Aberto vistas ao processo e prazo para interposição de recursos. 

Rei: Processo n° 0751/2019 - Tomada de Preços n" 
005/2019 - Contrafação de empresa para execução de obras de 
construção da cobertura do pátio da EM Helena Pupim Albanez, 
com fornecimento de material e mão-de-obra. A licitação em 
referencia tem como classificada em 1° lugar a empresa Silva 
e Cyrino Ltda - EPP. Aberto vistas ao processo e prazo para 
interposição de recursos. 

C.Mota, 21105/2019. Elaine Aparecida Silva Borges - Pr :s. 
Comul 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CÂNDIDO RODRIGUES 

Extrato de Ata de Registro de Preços 
Ata Registro de Preço 	12/2019. Contratante: Munici- 

pio de Cándido Rodrigues. Comprornissária: ELCIO HENRIQUE 
AGOSTINHO & CIA LTDA, Valor: RS 162.098,10. Objeto: REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES 
DIVERSAS (BOVINAS, SUINAS, AVES E PEIXES) PARA MERENDA 
ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO E O ATENIRMENTO A 
PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO 
MUNICIPIO DE CANDIDO RODRIGUES/SR Vigência: Doze Meses. 
Modalidade: Pregão Presencial. Cândido Rodrigues, 08 de maio 
de 2019. ANTONIO CLAUDIO FALCHI - Prefeito Municipal. 

Ata Registro de Preço n°: 13/2019. Contratante: Municipio 
de Cândido Rodrigues. Compromissada: UI PRODUTOS ALI- 

MENTICIOS LTDA ME, Valor: RS 96.367.00. Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS 
(BOVINAS, SUINAS, AVES E PEIXES) PARA MERENDA ESCOLAR 
DAS UNIDADES DE ENSINO E O ATENDIMENTO A PROGRAMAS 
DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE CANDIDO RODRIGUES/SR Vigência: Doze Meses Modalida-
de: Pregão Presencial. Càndido Rodrigues, 08 de maio de 2019. 
ANTONIO CLAUDIO FALCHI - Prefeito Municipal. 

:" At"! Tf.,( 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 024/2019 
PROCESSO N°0442019 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos para Casa 

Lar do Município de (anisar, para a Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social, conforme especificações 
constantes do Anexo II -Termo de Referência. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/05/2019. 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO: 091130. 
EDITAL COMPLETO NO SITE DO MUNICIPIO: www.canitar. 

sp.gov.br  
CANITAR, SEGUNDA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2019. 
ANIBAL FELICIANO - PREFEITO MUNICIPAL DE CANITAR 
OBSERVAÇÃO: Licitação Exclusiva as microempresas (ME) e 

Empresas de Pequeno Porte (EPP). Caso não haja 03 Empresas 
Enquadradas Como ME E EPP, Oca aberta a participação para 
qualquer tipo de empresa interessada. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 02512019 
PROCESSO N.  045/2019 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a 

Prestação de Serviços de Confecção de Próteses Dentárias, para 
a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações cons-
tantes do Anexo II -Termo de Referência. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/05/2019. 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO: 091130. 
EDITAL COMPLETO NO SITE DO MUNICIPIO: www.canitar. 

sp.gov.br  
CANITAR, SEGUNDA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2019. 
ANIBAL FELICIANO - PREFEITO MUNICIPAL DE CANITAR 
OBSERVAÇÃO: Licitação Exclusiva as microernpresas (ME) e CASA BRANCA 

Empresas de Pequeno Porte (EPP). Caso não haja 03 Empresas 
Enquadradas Como ME E EPP, fica aberta a participação para 
qualquer tipo de empresa interessada. 

CAPELA 00 ALTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO  

A Prefeitura Municipal de Capela do Alto, vem comunicar 
a desclassificação da Empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N° 14.634.377/0001-07 do certame da 
TP 004 2019. 

Motivo: Não apresentou o documento solicitado, conforme 
item 12.2.2.3 do edital, no prazo lixado. 

Informamos ainda em tempo que a Empresa ENGENHARIA 
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO BATISTA LTDA - EPP, CNPJ N.  
56.448.798/0001-93 - Protocolou recurso nesta prefeitura de n° 
904/2019, o qual fica prejudicado em razão de desclassificação 
da empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIREU EPP. 

A Prefeitura informa que irá analisar a planilha com a 
composição analítica apresentada pela empresa ENGENHA-
RIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO BATISTA LTDA, e caso não 
seja constatado nenhuma irregularidade, será convocada em 
momento oportuno. 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

Capela do Alto, 13 de maio de 2019. 
Carlos Alberto de Oliveira - Presidente CPI. 

AGuATATuB;,. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA  

PREGÃO PRESENCIAL N° 57/2019 - EDITAL N' 105/2019 -
PROCESSO N° 11463/2019 

AMAURI BARBOZA TOL EDO, Secretário Municipal de Salde • 
da Prefeitura Municipal da citancia Balnearia de Caraguatatuba, 
faz saber aos interessados liso encontra-se aberto nesta Prefei-
tura o Pregão Presencial d" 57/2019. OBJETO: Registro de Preços • 
para realização de procedimento Terapia de Infiltração guiada 
por Ultrassonografia (todas as idades), pelo período de doze 
meses.Abertura:27.05.2019 às lahOOmin -Av. Siqueira Campos, 
44, Centro. O Edital completo encontra-se no site da Prefeitura: 
wwwcaraouatatuba.sp.gov.brificitacoes 

PREGAO PRESENCIAL N° 52/2019 - EDITAL N° 99/2019 - 
PROCESSO N° 10966/2019 

LEANDRO BORELLA BARBOSA Secretário Municipal de 
Obras Públicas da Prefeitura Mun,cipal da Estância Balnearia 
de Caraguatatuba, faz saber aos 1ntfressados que encontra-se 
aberto nesta Prefeitura o Pregão Presencial n° 52/2019. OBJETO: 
Registro de Preços para confecção, instalação e manutenção de 
placa do identificação de obras públicas. Abertura: 28.05.2019 
às 09h0Omin - A, Siqueira Campos, 44. Centro. O Edital com-
pleto encontra-se no site da Prefeitt ra: wwwcaraguatatuba. 
sp.gov.brtlicitacoes 

COMUNICADO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 55/2019 
Comunicamos aos participantes do Pregão Presencial N 

	
CEDRAL 

55/2019, cum objeto é o Registro de Preçc s de Equipamentos 
de Proteção Individual (EP1) para uso dos servidores, que a data 
da sessão foi digitada erroneamente no Etihl. Fica RETIFICADA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 
a data da abertura da Sessão Pública do aludido certame para 
dia 20/05/2019 às 09h0Omin, na Sala de Reur iões de Secretaria 
de Administração, situada a Avenida Siqueira Campos, n° 44 -
:entro Caraguatatuba/SP, conforme consta n1 aublicação do dia 
04/05/2019 no Diário Oficial do Estado e drtunibilizado no site 
hhp://www.caraguatatuba.sp.gov.br  e a data de esclarecimen-
tos, providências ou impugnação para o dia 15/05/2019. EUMIR 
DE MOURA SILVA - Pregoeira Oficial. 

COMUNICADO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2019 
Comunicamos aos participantes do Pregão Eletrônico 

14/2019, cujo objeto é o Registro de Preços de equipamentos , 
clinico médico e odontológico para uso das 1.165, fica redesig. 
nada nova sessão do referido certame para o dia 27/05/2019 as 
09h0Omin. EUMIR DE MOURA SILVA - Pregoeiro Oficial 

• Recebimento das propostas: 
Das 08h0Omin do dia 15105/2019 até as 18h0Omin do dia 

24/05/2019. 
• Inicio da Disputa de Preços. 
27/05/2019 às 09h0Omin. 
• Prazo final para impugnação e esclarecimentos: 
22/05/2019 às 16h00min. 
COMUNICADO - PREGÃO PRESENCIAL N.  273/2018 - PRO-

CESSO N° 44347/2018 - EDITAL 397/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para ina-

dequação do elevador de carga do CEM/CEO para elevador de 
transporte de passageiros com capacidade mima de U6(seis) 
pessoas. 

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenm 
ve, às 14h00min, na sala de pregão, reuniram-se o pregoeiro e os 
membros da equipe de apoio para a realização da sessão pública 

Detentora do Registro: Anbioton Importadora Lida 
Valor Global: RS 36.750,00 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 10/05/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2019 
Processo Administrativo n° 363/2019 
Processo Licitatório n° 05/2019 
Pregão Presencial n° 03/2019 
Objeto: Registro de Preços de medicamentos básicos para a 

farmácia da UBSF "Berilo Malzone da Coordenadoria Munici- 
pal de Saúde do municipio de Cedral 

Órgão: Município de Cedral/SP 
Detentora do Registro: Somedica Cirúrgica Rio Preto Eireli 
Valor Global: RS 1.160,00 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 10/052019 
Observação: A ata na Integra encontra-se disponivel site: 

https://www.cedralsp.gov.br  - link Licitação 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2019 
Processo Administrativo n° 363/2019 
Processo Licitatório n° 05/2019 
Pregão Presencial n° 03/2019 
Objeto" Registro de Preços de medicamentos básicos para a 

farmácia da UBSF 'Benito Malzone" da Coordenadoria Munici- 
pal de Saúde do municipio de Cedral 

Orgia: Município de Cedral/SP 
Detentora do Registro: Aglon Comércio e Representações 

Ltda 
Valor Global: RS 52.350,00 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 10/052019 
Observação: A ata na integra encontra-se disponivel sita: 

httpsiliwwvv.cedral.sp.gov.br  -11nk licitação 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2019 
Processo Administrativo n° 363/2019 
Processo Licitatório n°05/2019 
Pregão Presencial n° 03/2019 
Objeto: Registro de Preços de medicamentos básicos para a 

farmàcia da UBSF "Benito Malzone" da Coordenadoria Munici- 
pal de Saúde do município de Cedral 

Órgão: Município de Cedral/SP 
Detentora do Registro: Irara Brasil da Silva & Cia Ltda. 
Valor Global: RS 163.997,40 
Vigência:12 meses 
Data da assinatura: 1005/2019 
Observação: A ata na integra encontra-se disponivel site: 

https://www.cedral.sp.gov.br  - link Licitação 
Contrato n° 31/2019 
DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES 
Processo n° 848/2019. Pregão Presencial n° 06/2019 
Objeto: Contratação de empresa para serviços de desobs- 

trução e limpeza de ramais de esgoto, limpeza e desobstrução 
de estações elevatórias de esgoto ( EEE), sucção de pv's e sucção 
de resíduos de esgoto do Municipio de Cedral-SP. 

Valor Global: RS 210.000,00 
Vigência:12 meses 
Data da assinatura: 13/05/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESQR10 LANGE  

EXTRATOS DE CONTRATOS: Contrato n° 05/2017 (TERMO 
02). Inexigibilidade n° 052016. OBJETO: locação de software 
de manutenção de solução tecnológica e funcionaVSAI Procu-
radorias. Contratata:SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS 
LTDA. Prorroga a vigência por 12 meses a contar de 14/05/2019. 

Assinatura. 13/05/2019, Valor Global RS 65.823,31. 
Contrato n° 07/2017 Pregão Presencial n° 15/2017 (Termo 

02). Contratada: CENTRO DIAGNÓSTICO MANGUEIRASObjeto: 
Realização de exames de mamografia para pacientes das 
Unidades Básicas de Saúde. Prorroga vigéncia por 12 meses. 
Assinatura: 09/05/2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 

AVISO DE LICITAÇÃO; PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019; 
PROCESSO El° 951/2019; OBJETO:- aquisição de 02 (dois) 
caminhões "toco", 4x2, usados, ano/modelo igual ou superior 
2013/2013, sendo 01 (um/ equipado com caçamba compactado. 
ra/coletora de lixo, e 01 (um) equipado com caçamba basculante, 
para uso da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, através 
do Setor de Limpeza Pública. TIPO:. Menor Preço por Lote. DO 
EDITAL:- O Edital completo poderá ser consultado ou obtido 
na Secretaria Municipal de Materiais e Suprimentos, à Rua 
Antônio Junqueira Franco, n° 34 - Centro, ou pelo telefone 117) 
3341-8887.ou através do email licitacoesecolina.sp.gov.br, nos 
dias úteis. DATA DE ENCERRAMENTO:. 24 de Maio de 2019, às 
14:30 horas. Prefeitura Municipal de Colina (SP), 13 de Maio de 
2019. DIABTAHA- Prefeito Municipal; ISRAEL DA SILVA NUNES 
- Presidente CPLIPregoeiro 

PREGÃO PRESENCIAL 
Torna público aos interessados que está aberto a Pregão 

Presencial 36/19, Processo 2.656/19 - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de pneus, cámaras e protetores - Encerramento 
dia 27/05/19 às 09:30 e abertura às 10:00 horas - O editai 
completo poderá ser adquirido no site wiawconchal.sp.gov.br  e 
ou pelo e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  - Maiores informa-
ções 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, 13 de maio de 2019. 
Thiago dos Santos Maria - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Toma público aos interessados que está aberto o Pregão 

Presencial 37/19 Processo 2.700/19 - Objeto: Contrafação de 
empresa especializada para organização e elaboração de con-
curso publico - Encerramento dia 29/05/19 às 09:30 e abertura 
As 10:00 horas - O edital completo poderá ser adquirido no sita 
www.conchal.sp.gov.br  e ou pelo e-mail: licitacarviáhonchal. 
sp.gov. res 	orm 	erão ser obtidas na Rua 

cisco F. Alves 364, Centro, Concha 	dias úteis das 
08:00 ás 16:00 horas ou através do telefone (19) 3 	00. 

Conchal, 13 de maio de 2019. 
Thiago dos Santos Maria - Pregoeiro 
RETIFICAÇÃO 
Torna pública a retificação referente ao Pregão Presencial 

35/19, Processo 2654/19 -ONDE-SE-LE: Registro de preços oura 
conhatação de empresa para prestação de serviços de transpor-
te de alunos da rede estadual de ensino - LE1A-5t Contrafação 
de empresa para prestação de serviços de transporte de alunos 
da rede estadual de ensino. Maiores informações poderão ser 
obtidas na Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SP, nos 
dias úteis das 08:00 As 16:00 horas ou através do telefone 1191 

1 3866-8600. 
Conchal, 13 de maio de 2019. 
Thiago dos Santos Maria - Pregoeiro 

referente ao certame supramencionado, todavia, não houve 
presença de empresas interessadas em participar da licitação, 
motivo pelo qual foi dada como DESERTA a sessão pública do 
Pregão Presencial de n° 273/2018. Roa designada nova data de 
sessão para o aludido certame o dia 24/05/2019 às 14h00min. 
Eumir de Moura Silva - Pregoeiro Oficial. 

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 
TERMO DE ADITAMENTO: 08 Convênio n° 01/2017 Processo 

Interno n° 11675/2017 Conveniada: IPMMI - Casa de Saúde 
Stella Maris Valor total do aditamento: RS 566.326,98 (quinhen-
tos e sessenta e seis mil tremores e vinte e seis reais e noventa 
e oito centavos). OBJETO: O presente TERMO DE ADITAMENTO 
tem por objeto garantir a retaguarda hospitalar, hem como 
manter os serviços de elevada importáncia, tais como: Leitos de 
emergência. Internação. Laboratório e Exames e Diagnósticos, 
Junto à conveniada, por 60 (sessenta) dias a partir da data de 
assinatura do presente instrumento, para o enfrentamento às 
arboviroses (Dengue. Chikungunya e Zika). ASSINATURA: 06 de 
maio de 2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUBLA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

à Praça Conde Francisco Matarauo, 01 - Centro - Catanduva. 
-SP ou, através do e-mail: licitacao.editalOratanduva.sp.gov.br. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 
Catanduva, 10/05/2019. Comissão Julgadora de Licitação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

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

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
	 00031i 

Pregão: 	35/2019 

Processo: 	2019/4/2074 

Objeto: 
	

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 

PREÂMBULO 

No dia 24 de maio de 2019, às 10h0Omin, reuniram-se na sala de Licitações. da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL sito na R.FRANCISCO 
FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP, os integrantes da Comissão de Licitação, senhores RAPHAEL MORENO PANINI (Pregoeiro), 
ALEX CORDEIRO (Equipe de apoio) e SALVADOR LEITÃO JUNIOR (Equipe de apoio), designados conforme Portaria tf 4139, de 2 de janeiro de 
2019 para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. 

;hena a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para 
formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade: 

CREDENCIAMENTO 

REPRESENTANTES 
	

EMPRESAS 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

AGNALDO MACHADO DE OLIVEIRA 
	

L & L IVIAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 

BENEDITO MASSEI 

CLEDIOMARLOS APARECIDO DE MELO 

GERALDO DINIS 

ITAMAR TEIXEIRA DOS SANTOS 

TRANSPARKLIMP EIRELI ME 

MZ LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E S RVICOS 
EIRELI 

TORRES E DINIS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA EPP 

STILL TRANSPORTES EIRELI 

IVANI FERREIRA DOS SANTOS 

LUCIANALDO ALVES DA SILVA 

RAFEL LIMA DE CARVALHO 

COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI 

VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - EPP 

R. L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI 

VALDEMIR MEDEIROS 

";!1.1.1AN LOPES ALVES 

() Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

PARTNER LOCACOES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. 

EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LIDA. 

REGISTRO DO PREGÃO 

Ato contínuo. foram abertos os Envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio. o Pr 
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no Editai. tendo classificada as propostas e se 
Autores das demais, os Licitantes qi e partic:parão da Fase de Lances em razão dos preços propostos. nos termos dos incisos 
Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 

examinou a 
os entre os 

do artigo 4` da 

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionados a formular lances de forma sequencial. a partir o autor da 
proposta de maior preço e os demais em orden decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte firma: 

Lote/Item: 001.001 
Fase: 	Propostas 

VIA 80 TRANS 'ORTES EIRE I EPP R$ 7.9000 
MZ LOCACAO DE MAQUINA i EQUIPAMENTOS E SERMOS EIRELI R$ 7,0000 

L & L MAIOCI-il TRANSPORI 	LTDA EPP R$ 6.8000 

EXECUTIVA EXPRESS TRASL9RTES LTDA. R$ 6.8000 
COSSENO MULTISERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI R$ 6.0100 
PARTNER LOCACOES TRANSPORTE E LOGISTICA LIDA. R$ 6,0000 
R. L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$ 5.7800 

itido em 24/05/2019 às 11:16:01 

8.00% Não Sele no 
00% Não Selec nada 
00% Não Selecionada 
00% Não Selecionada. 
0% Não Selecionada 

2 	O% Não Selecionada 
15.60% Não Selecionada 



110.67% Não Selecionada 
108.89% Não Selecionada 
108.44% Não Selecionada 
73.33% Não Selecionada 
57.1 I% Não Selecionada 
56.89% Não Selecionada 
33.33% Não Selecionada 

4.44% Selecionada 
2.22% Selecionada 
0.00% Selecion da 

2.30% 
1.15% 
0.00° 

1.22 
0.00% 
3.66% Declino 

3.85% 
0.00% Vencedor 

Declinou 
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R$ 5,7500 
R$ 5,5000 
R$ 5,0000 

R$ 4.9500 
R$ 5,0000 
R$ 5,7500 

R$ 10.6500 
R$ 10.6000 
R$ 9,8000 
R$ 8,8000 
R$ 8.0100 
R$ 8.0000 
R$ 6,0000 
R$ 4.7000 
R$ 4.6000 
R$ 4,5000 

R$ 4.4500 
R$ 4.4000 
R$ 4.3500 

R$ 4,3000 
R$ 4,2500 
R$ 4.2000 

R$ 4,1500 
R$ 4.1000 
R$ 4.2500 

R$ 4.0500 
R$ 3.9000 

R$ 4.0500 

TRANSPARKLIMP EIRELI ME 
TORRES E DINIS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA EPP 
STILL TRANSPORTES EIRELI 

Fase: I' Rodada de Lances 
TORRES E DINIS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA EPP 
STILL TRANSPORTES EIRELI 
FRANSPARKLIMP EIRELI ME 

ote/Item: 002.001 
Fase: Propostas 

R. L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI 
TRANSPARKLIMP EIRELI ME 
TORRES E DINIS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA EPP 
STILL TRANSPORTES EIRELI 
COSSENO MULTISERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI 
PARTNER LOCACOES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. 
MZ LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 
VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - EPP 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. 

Fase: 	Rodada de Lances 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 
VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - EPP 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. 

Fase: 2' Rodada de Lances 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 
VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - EPP 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. 

Fase: 3' Rodada de Lances 
I. & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. 
VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - EPP 

Fase: 4' Rodada de Lances 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. 

Fase: 5' Rodada de Lances 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP  

15.00% Selecionada 
10.00% Selecionada 
0.00% Selecionada 

0.00% Vencedor 
1.01% Declinou 

16.16% Declinou T 
C.)' 	0 3 1 

136.67% Não Selecionada 
135.56% Não Selecionada 
117.78% Não Selecionada 
95.56% Não Selecionada 
78.00% Não Selecionada 
77.78% Não Selecionada 
33.33% Não Selecionada 
4.44% Selecionada 
2.22% Selecionada 
0.00% Selecionada 

2.30% 
1.15% 
0.00% 

2.38% 
1.19% 
0.00% 

1.22% 
0.00% 
3.66% Declinou 

3.85% 
0.00% Vencedor 

Declinou 

Lote/Item: 003.001 
Fase: Propostas 

TORRES E DINIS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA EPP 
R. L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI 
TRANSPARKLIMP EIRELI ME 
STILL TRANSPORTES EIRELI 
COSSENO MULTISERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI 
PARTNER LOCACOES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. 
MZ  LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 
VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - EPP 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. 

Fase: I' Rodada de Lances 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 
VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - EPP 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. 

Fase: 2' Rodada de Lances 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 
VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - EPP 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. 

Fase: 3' Rodada de Lances 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. 
VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - EPP 

Fase: 4' Rodada de Lances 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. 

Fase: 5' Rodada de Lances 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 

Emitido em 24/05/2019 às 11:16:06 

R$ 9.4800 
R$ 9.4000 
R$ 9,3800 
R$ 7.8000 
R$ 7.0700 
R$ 7.0600 
R$ 6,0000 
R$ 4,7000 
R$ 4,6000 
R$ 4,5000 

R$ 4,4500 
R$ 4,4000 
R$ 4,3500 

R$ 4.3000 
R$ 4,250 
R$ 4,2000 

R$ 4.1500 
R$ 4.1000 
R$ 4.2500 

R$ 4.0500 
R$ 3.9000 

R$ 4.0500 



221.47% Não Selecionada 
221.32% Não Selecionada 
209.41% Não Selecionada 
198.53P/o Não Selecionada 
194.12% Não Selecionada 
150.00% Não Selecionada 
16.18% Não Selecionada 
2.94% Selecionada 
0.00% Selecionada 
0.00% Selecionada 

0.75% 
0.00% 
4.48% Declinou 

0.76% 
0.00% 

0.77% 
0.00% 

0.00% Vencedor 
0.78% Declinou 

Classificação 

I° Lugar 

2° Lugar 

3° Lugar 

1° Lugar 

2° Lugar 

3° Lugar 

1° Lugar\ \  

2° Lugar \ 

3° Lugar 

1° Lugar 

Preferência ME/EPP 
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Lote/Item: 004.001 
Fase: 	Propostas 

COSSENO MULTISERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI R$ 21.8600 
PARTNER LOCACOES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. R$ 2L8500 
R. L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$ 21.0400 
TRANSPARKLIMP EIRELI ME R$ 20.3000 
TORRES E DINIS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA EPP R$ 20.0000 
STILL TRANSPORTES EIRELI R$ 17.0000 
VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - EPP R$ 7,9000 
MZ LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI R$ 7,0000 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP R$ 6,8000 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. R$ 6.8000 

Fase: 	1" Rodada de Lances 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. R$ 6.7500 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP R$ 6.7000 
MZ LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI R$ 7.0000 

Fase: 	2' Rodada de Lances 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. R$ 6.6500 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP R$ 6.6000 

Fase: 	3° Rodada de Lances 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. R$ 6.5500 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP R$ 6,5000 

Fase: 	4° Rodada de Lances 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. R$ 6,4500 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP R$ 6.5000 

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 

Lote/Item: 001.001 
TORRES E DINIS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA EPP 

	
R$ 4,9500 

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

e Item: 001.001 
STILL TRANSPORTES EIRELI 	 R$ 5,0000 

!qeltein: 001.001 
TRANSPARKLIMP EIRELI ME. 	 R$ 5,7500 

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

Lote/Item: 002.001 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. 	 R$ 3.9000 

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

Lote/Item: 002.001 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 

	
R$ 4.0500 

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

Lote/Item: 002.001 
VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - EPP 

	
R$ 4.2500 

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

Lote/Item: 003.001 
EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. 	 R$ 3.9000 

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

Lote/Item: 003.001 
L & L MAIOCHI TRANS1'ORTES LTDA EPP 

	
R$ 4.0500 

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

• •:e Item: 003.001 
VIA 80 'TRANSPORTES 	- EPP 

	
R$ 4,2500 

=--•:> Nenhuma ME/EPP fc selecionada para exercer o direito de preferência. 

oteltem: 004.001 
EXECUTIVA EXPRESS FRASPORTES LTDA. 

	 R$ 6,4500 

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

Emitido em 24/05/2019 às 11:16:06 

Lote/Item: 004.001 



OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

Não houve registro de ocorrências. 

ASSINAM: 

REPRESE /ANTES DAS Ç.MrPRÉSÃS\  PREGOEIRO E A EUILIRE-D. 

.t .N. \ 1.,D0yÁCII O DE OLIVEIRA  

& I, Nly6CF11 .1- •ANSPOI TES LTDA EPP 

Emitido em 24/05/2019 às 1.:16:06 

RAPHAEL 	ENO PANINI 

Pregoe 
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APRESENTAÇÃO 

lio contínuo. consultados. os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicara os itens após a entrega dos documentos 
vigidos no item 4 do ANEXO VI do presente edital em até 02 dias uteis. 

ENCERRAMENTO 

Os Licitantes foram informados que os Envelopes-Documentação não abertos ficarão a disposição para retl ada no Departamento de Licitações e 
Contratos, no endereço R.FRANCISCO FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP após a conclusãà presente certame. 

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

L & L MAIOCHI TRANSPOR TES LTDA EPP 	 R$ 6,5000 
Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Lote/Item: 004.001 

MZ LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI R$ 7.0000 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

2° Lugar 

3° Lugar 

f"")
.„) 

u -1 

NEGOCIAÇÃO 

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

Lote/Item 	 Empresa 	 Menor Preço 	Valor Negociado 	Situação 

001.001 STILL TRANSPORTES EIRELI 	 R$ 5,0000 Declinou- 
- Preferência ME/EPP 

HABILITAÇÃO 

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

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

Licitantes 	 Situação 
•—• EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. 	 Habilitado 

TORRES E DINIS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA EPP 	 Habilitado 

Motivo 

 

  

RESULTADO 

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

001.001 TORRES E DINIS TRANSPORTE E LOCACAO LIDA EPP R$ 4.9500 Vencedor 

002.001 EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. R$ 3.9000 Vencedor 

003.001 EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. R$ 3.9000 Vencedor 

(104.001 EXECUTIVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. R$ 6.4500 Vencedor 



REPRESENTANTES DAS EMPRESAS P EIR E A EQUIPE DEAPOla 

BENEDI 

1-RANSP 
á 1 5 ORDEIRO 

e apoio RKLIMP • RELI ME 

ALEX 

Equip 

TRANSP 

CLEDIOMARLOS APAR 

MZ LOCACAO DE 
EIRELI 

OR LEI 	JUNIOR 

Equipe de apoio 

DE MELO 

INAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS 

GERALDO DINIS 

TORRES E DINIS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA EPP 

IT AMAR TEIXEIRA DOS SANTOS 

- !1,1. TRANSPORTES EIRELI 

VANI FERREIRA DOS SANTOS 

COSSENO MULTISERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI 

LUCI 

ELI - EPP --2 

R , 	LIMÁ.1 

DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI 

RVALHO 

OPES ALVES 

EXECU IVA EXPRESS TRASPORTES LTDA. 

\L
/

I EDE OS 

RINFR LOCACOES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. 

Emitido em 24/05,2019 às 11:16:06 
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Ccn.chal, 29 de maio de 2019. 

L 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Ficam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS como vencedoras do 

"PREGÃO PRESENCIAL" N° 35/19, as empresas: EXECUTIVA 

EXPRESS TRANSPORTES LTDA., inscrita no CNPJ: 02.770.245/0001-

23, vencedora dos itens 02, 03 e 04, perfazendo o valor global de R$ 

126.972,00 (cento e vinte e seis mil novecentos e setenta e dois reais)., 

TORRES E DINIS TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA. — EPP, inscrita 

no CNPJ: 12.574.409/0001-09, vencedora do item 01 perfazendo o valor 

global de R$ 116.820,00 (cento e dezesseis mil oitocentos e vinte reais), 

tendo como objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA 

REDE DE ENSI b. 

Rua Francisco Ferreira Alves o' 364 — Telefone (19) 3866-8600 — Fax (19) 3866-8614 — CEP 13835-000 — Conchal SP 

CNPJ 45.331.188/0001-99 — e-mail: gabinete@çonchal.sp.gow.br  — Home Page: httpilwww.conchal.sp.gov.br   



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CONTRATO N° 14/19 
PREGÃO PRESENCIAL N° 35/19 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.654/19 

Aos 29 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 EXECUTIVA EXPRESS TRANSPORTES LTDA., situada na Rua Francisco 

Mingole, n° 189, Residencial Ville Lobos, Bairro jardim Ypê na cidade de Paulínia, Estado de 

São Paulo, CEP. 13.141-240, e-mail: executivaexpress(ã;uol.com.br, Fone (19) 3933-2917 

inscrita no CNPJ n° 02.770.245/0001-23 e Inscrição Estadual n° 513.447.411.114, 

representada pelo proprietário Sr. Victor Hugo Vilar Bonardo, portador do CPF n° 

421.686.658-18 e RG n° 53.836.329-0, denominada CONTRATADA, para celebrar o 

presente instrumento, resultado do certame, do tipo "MENOR PREÇO UNITÁRIO", 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 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE 
ENSINO, 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. 

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, :ão obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, fc -mal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas .o cumprimento deste instrumento contratual. 

Rua F ancisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 1383S-000 
Telefone ( ' 9) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchal.sp.go  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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$ 126.972,00 (cento e vinte e 
seis mil novecentos e setenta e dois 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 
- DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE 

5.1. 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. 

5.2. Em caso de prorrogação contratual conforme Art. 57, inciso II, 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). 

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

Rua Francisco Ferreira Alves n9  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-3600 / Fax: (19) 3866-861/1 	licitacaoPconchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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. 

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. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro -• Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614— e-m. ali: licitacaoPconcbal.sp.gov.hr  



AEL MORE 
Pregoeiro 

E L 
Prefeito Municipal 

EXECUTIV VE Á1( TRANSPORTES LTDA. 
VitícSr Hugo Vilar Bonardo 

Proprietário 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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° 8.666/9 atualizada. 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO VI 0 3 2 9 

   

PREGÃO PRESENCIAL N° 35/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.654/19 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame é a contratação de empresa para prestação de 

serviços de transporte de alunos da rede estadual de ensino. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. Considerando a busca pela melhoria na adequação dos horários dos funcionários 

municipais; 
2.2. Considerando o limite prudencial da folha de pagamento estar extrapolado, portanto 

impossibilitando novas contratações; 
2.3. Considerando os alunos residentes nas áreas rurais e ou distante das unidades de 

ensino do município necessitarem do transporte oferecido pela administração e que 
se porventura haver falta de funcionários para realizar o serviço de transporte, os 
alunos serão prejudicados, portanto, para evitar tal fato, faz-se necessário a 
contratação aqui descrita. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. DO QUANTITATIVO: 

ITEM: 02 
TIPO: Km rodado 
VALOR UNITÁRIO R$ 3.90 
VALOR TOTAL R$ 39.936,00 
MARCA PEUGEOT/BOXER 
PERÍODO: 18:00 as 19:00 e 23:30 as 00:00 
PERCURSO 
MÉDIO/KM: 51,20 Km por dia aproximadamente 

N° ALUNOS: 08 alunos 

ESCOLA(S): 
Padre Orestes Ladeira - R. Azaléias, 680 - 	Centro, 
Conchal - SP 

BAIRROS/ ROTA: 
Pádua Sales, São João da Figueira, Alemanha e bairros 
no perímetro urbano e rural. 

TIPO VEÍCULO: Van e ou Micro Ônibus. 

EXIGÊNCIAS : 

Veículos em ótimas condições de conservação e limpeza, 
com no máximo de 10 anos de uso a partir da fabricação 
e 	do 	primeiro 	licenciamento 	e 	demais 	normas 
regulamentadoras para prestação de serviço. 

ITEM: 03 
TIPO: Km rodado 
VALOR UNITÁRIO R$ 3,90 
VALOR TOTAL R$ 45.240,00 
MARCA FIAT/DUCATO 
PERÍODO: 06:00 as 07:00 e 12:00 as 13:30 
PERCURSO 
MÉDIO/ KM: 

58 Km por dia aproximadamente 
— 
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N° ALUNOS: 14 alunos 

ESCOLA(S): 
Escola Estadual Jardim Bela Vista - R. dos Battel, 210 -
Esperança III, Conchal - SP e E.E. Sebastião Gomes - R. 
Victor Favreto, 250 - Jardim Planalto, Conchal - SP. 

BAIRROS / ROTA : Conchal Velho, Pádua Sales, Migra, Arurá, Capelinha, 
Bairro Noventa e bairros no perímetro urbano e rural. 

TIPO VEÍCULO: Van e ou Micro Ônibus. 

EXIGÊNCIAS : 

Veículos em ótimas condições de conservação e limpeza, 
com no máximo de 10 anos de uso a partir da fabricação 
e 	do 	primeiro 	licenciamento 	e 	demais 	normas 
regulamentadoras para prestação de serviço. 

ITEM: 04 
TIPO: Km rodado 
VALOR UNITÁRIO R$ 6,45 
VALOR TOTAL R$ 41.796,00 
MARCA MARCOPOLO/VOLARE 
PERÍODO: 11:30 as 12:30 e 18:00 as 19:00 
PERCURSO 
MÉDIO/KM: 32,40 Km por dia aproximadamente. 

N° ALUNOS: 25 alunos 

ESCOLA(S): Escola Estadual Jardim Bela Vista - R. dos Battel, 210 - 
Esperança III, Conchal - SP. 

BAIRROS / ROTA : Pádua Sales, Arurá, Capelinha, Bairro Noventa bairros 
no perímetro urbano e rural. 

TIPO VEÍCULO: Ônibus. 

EXIGÊNCIAS : 

Veículos em ótimas condições de conservação e limpeza, 
com no máximo de 10 anos de uso a partir da fabricação 
e 	do 	primeiro 	licenciamento 	e 	demais 	normas 
regulamentadoras para prestação de serviço. 

3.2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
3.2.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar veículo por aproximadamente 200 (duzentos) 

dias/ano referente ao ano letivo. 
3.2.2 O veículo deverá estar sempre licenciado em nome da CONTRATADA e providos de 

todos os acessórios exigidos pelo CTB e demais normas pertinentes para atender o 
CONTRATANTE. 

3.2.3. Na prestação de serviços a CONTRATADA deverá utilizar veículo que esteja de acordo 
com o Código Nacional de Trânsito em vigor, bem como, referido veículo deverá 
possuir todos os equipamentos e itens obrigatórios. 

3.2.4. A CONTRATADA será única e responsável pela manutenção total, incluindo troca de 
óleo lubrificante, pneus, combustível e entre outros. 

3.2.5. Nos casos de indisponibilidade do veículo, a CONTRATADA deverá providenciar a sua 
imediata substituição, a partir de comunicação escrita feita pela CONTRATANTE. 

3.2.6. A CONTRATADA se responsabilizará pelas despesas decorrentes de motorista, 
emplacamento dos veículos, manutenção corretiva e preventiva, pneus, instalações 
elétricas, limpeza e higiene, excluindo a CONTRATANTE de quaisquer ônus direta ou 
indiretamente que possa ocorrer. 

3.2.7. O veículo deverá estar de acordo com os requisitos de segurança, conforto, higiene e 
limpeza e poderá ser verificado em vistorias periódicas durante a execução dos 
mesmos (desde que necessário), sendo que eventuais falhas e ou mau estado de uso 
e conservação apontados deverão ser regularizadas imediatamente a ós o 
comunicado desta Administração à CONTRATADA. 
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3.2.8. O motorista deverá ser legalmente habilitado, com carteira de habilitação 
devidamente atualizada e compatível com a categoria, bem como, com os respectivos 
exames médicos em dia, tudo de acordo com as disposições do Código de Trânsito 
Brasileiro em vigor, o que será verificado e fiscalizado por esta Administração Pública 
Municipal, através do Setor Competente; 

3.2.9. A quilometragem do percurso poderá sofrer alterações de acordo com a demanda, 
podendo, inclusive, dentro da conveniência desta Administração Pública Municipal, 
podendo haver modificação no percurso, desde que seja para atender ao princípio do 
interesse público e melhor aplicação do erário, sem que com isto resulte para a 
CONTRATADA o direito à alteração no preço apresentado e / ou qualquer 
indenização; 

3.2.10.A CONTRATADA, sob nenhum pretexto, poderá utilizar para o transporte de 
passageiros, veículo que deixe de oferecer condições de conforto e segurança aos 
usuários. Assim, fica exclusivamente a cargo da CONTRATADA a disponibilização de 
veículos perfeitamente adequados de igual ou superior qualidade ao inicialmente 
apresentado para a execução dos serviços de transporte ora licitados, bem como, é 
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a sua manutenção total, os serviços 
de oficina, a reposição de peças, o abastecimento, os salários, os encargos 
trabalhistas, sociais e previdenciários de seus empregados, e outros ônus que 
possam recair sobre a CONTRATADA, que sejam decorrentes dos serviços de 
transporte de passageiros. 

3.2.11.A CONTRATADA para a execução dos serviços objeto deste termo de referencia será 
integral, única e plenamente responsável pelos passageiros (acidente e ou óbito), 
durante a execução do objeto contratado, excluindo a CONTRANTANTE de quais 
quer ônus; 

3.2.12.A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução 
dos serviços de transporte contratado, especialmente, o Código de Trânsito 
Brasileiro, as normas e resoluções em geral editadas pelos órgãos de trânsito, a 
legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, de segurança e medicina do trabalho e 
outras pertinentes à matéria; 

3.2.13. Os veículos deverão ser dotados de equipamentos que garantam ao usuário 
confiabilidade, segurança, conforto, mobilidade, acessibilidade, além da proteção 
ambiental. 

3.2.14. É vedada a subcontratação desta prestação de serviço mesmo se tratando do mesmo 
grupo econômico. 

3.3. DA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS: 
3.3.1. Para substituição de veículos, a CONTRATADA deverá fazer solicitação por escrito 

endereçada ao responsável pelo Departamento, indicando o veículo a ser substituído 
(identificação completa) e as características do veículo substituto (identificação 
completa), bem como, as razões da respectiva substituição devendo tais razões virem 
instruídas com o respectivo rol de documentos comprobatórios. 

3.3.2. É de competência privativa da Administração deferir e ou indeferir, conforme 
oportunidade e conveniência com vistas ao atendimento do interesse público. 

3.3. DO MOTORISTA: 
3.3.1. Os serviços deverão ser executados por empregados da CONTRATADA, que garantirá 

a adequada e plena execução de todas as atividades de forma permanente, conforme 
as necessidades e as exigências da CONTRATANTE. 

3.3.2. A CONTRATADA deverá orientar os seus empregados para agirem sempre co 
respeito, responsabilidade, seriedade, dentre outras características que contribuam 
com a boa, eficaz, qualitativa e perfeita execução do objeto contratado, devendo, 
ainda, ser sempre observada, impreterivelmente, a pontualidade no cumprimento 
das obrigações assumidas, a fim a evitar-se a ocorrência de prejuízos em geral, sendo 
que o descumprimento de qualquer uma destas exigências acarretará na ap 	o 
de sanções à CONTRATADA. 
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3.3.3. Os empregados da CONTRATADA devem ser educados, apresentar-se corretamente 
vestidos (uniformizados), ter iniciativa, atender com presteza as solicitações e serem 
responsáveis para com as atividades a serem executadas. 

3.3.4. A CONTRATANTE poderá solicitar que seja afastado imediatamente do serviço o 
empregado que não se portar convenientemente ou que não atenda à execução dos 
serviços de forma adequada e correta. 

3.3.5. A CONTRATADA será responsabilizada por todo e qualquer dano que, por dolo ou 
culpa, os seus empregados causarem a esta Administração ou a terceiros, sendo 
descontado no primeiro pagamento subsequente à ocorrência do fato, o valor 
correspondente ao dano e / ou prejuízo causado. 

3.3.6. O empregado motorista executará, as seguintes atribuições: 
Não abandonar o veículo que estiver dirigindo, salvo por motivo de força maior ou 
caso fortuito; 

II 	Não permitir o acesso ao interior do veículo de animais, vendedores ambulantes e 
pessoas embriagadas ou com sintomas de utilização de substâncias entorpecentes; 

III 	Manter o veículo posto sob sua responsabilidade, em perfeito estado e satisfatórias 
condições de funcionamento, comunicando ao setor responsável pelos serviços de 
transportes, qualquer tipo de irregularidade; 

IV 	Comunicar a CONTRATADA a ocorrências de fatos e avarias relacionadas com o 
veículo sob sua responsabilidade; 

V 	Permanecer, durante a jornada de trabalho, à disposição e cumprir as ordens 
estabelecidas; 

VI 	Manter-se no serviço, não devendo afastar-se de seus afazeres para atender 
chamados e/ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados; 

VII 	Abster-se de execução de quaisquer outras atividades no horário de trabalho e/ ou 
durante a condução do veículo em serviço para os quais foi incumbido pela área 
responsável; 

VIII 	Portar habilitação de acordo com a categoria exigida pelo Conselho Nacional de 
Trânsito- CONTRAN para o tipo de veículo a ser utilizado; 

IX 	Ser pontual no atendimento às solicitações de saída para executar as tarefas lhe 
cometidas; 

X 	Não ter sido condenado pelos crimes de homicídio, estupro, atentado violento ao 
pudor, roubo, furto, estelionato, ou corrupção de menores. 

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. Apresentar a seguinte cópia autenticada em cartório competente: 
4.1.1. CRLV dos veículos. 
4.2. O objeto a ser entregue pela CONTRATADA devera atender às exigências de 

qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes como 
o CTB - Código de Trânsito Brasileiro, CONAMA - Conselho Nacional de Meio 
Ambiente, CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, CONTRAN - Conselho 
Nacional de Trânsito e INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Noimalização e 
Qualidade Industrial, etc., atentando-se a proponente, principalmente para 
prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa 
Consumidor). 

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

S. 	PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. De imediato a partir da assinatura da Ata Registro de Preços. 

6. 	FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. De imediato por aproximadamente os 200 (duzentos) dias do calendário letivo. 

6.2. Vigência contratual de 12 meses. 

7. 	LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
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7.1. Bairro Piraporinha, Água Branca, Pádua Sales, São João da Figueira, Alemanha, 
Conchal Velho, Migra, Arurá, Capelinha, Noventa e bairros urbanos e rural no 
município de Conchal SP. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. 	Pertinente a natureza da prestação de serviços. 

9. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
09.1. A despesa decorrente correrá por conta da Dotação Orçamentária do Elemento 

(Conforme ANEXO II) relativo ao exercício de 2019, a saber: 
09.1.1. n° 3390399999/ 123610015.2.027/02.12.06. (754) (757) - Fonte: Estado 
09.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( x) art.16 / ( ) art. 17 / ( ) nenhuma 

10. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
10.1. José Roberto Ferreira de Melo - Diretor do Departamento de Educação 
10.2. João Batista Maria - Chefe da Divisão de Transporte Escolar 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 	EXECUTIVA EXPRESS TRANSPORTES LTDA. 
CONTRATO: 	n° 14/19. 
OBJETO: 	 Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte 

de alunos da rede de ensino. 
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 29 de maio de 2019 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Luiz Vanderlei Magnusson 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 021.657.878-74 e RG: 14.110.514-8 SSP/ SP 
Data de Nascimento: 22/09/ 1961 
Endereço residencial completo: Rua Luiz Refundini, n° 118, Bairro Jardim Novo Horizonte, 
Conchal/S-', CEP 13.835-000. 	
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo CONTRATANTE: 
Nome: Luiz Vanderlei Magnusson 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 021.657.878-74 e RG: 14.110.514-8 SSP/SP 
Data de Nascimento: 22/09/1961 
Endereço residencial completo: Rua Luiz Refundini, n° 118, Bairro Jardim Novo Horizonte, 
Conchal/SP, ÓEP 13.835-000. 
E-mail instit ional prefeito@conchal.sp.gov.br  
E-mail pessoa l vandomagnusson@hotmail.com  
Telefones: (1 	866-1554 

Assinatura: 

Pela CONTRAT DA: 
Nome: Victor Hugo Vilar Bonardo 
Cargo: proprietário 
CPF: 421.686.658-18 e RG: 53.836.329-0 
Data de Nascimento: 15/03/1996 
Endereço residencial completo: Rua das Centaureas, n° 66, Bairro Morada das Flores, no 
município de Holambra/ SP, CEP 13825-000 
E-mail institucional executivaexpressguol.com.br  
E-mail pessoal: victor.bonardo(ii)gmail.com   
Telefones: (19) 380 " 000/3933-2917 

Assinatura: J(\l OAÀ-3 
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CONTRATO N° 15/19 
PREGÃO PRESENCIAL N° 35/19 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.654/19 

Aos 29 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 TORRES E DINIS TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA. - EPP, situada na Estrada 

Lucinda de Jesus Silva, n° 46, Bairro Conjunto Habitacional Setor A, na cidade de 

Itapevi/ SP, CEP. 06.665-025, e-mail: torres-dinisbol.com.br, Fone (011) 9.6193-2214, 

inscrita no CNPJ n° 12.574.409/0001-09 e Inscrição Estadual n° Isento, representada 

pelo Sócio Diretor Sr. Geraldo Dinis, portador do CPF n° 047.198.528-74 e RG n° 

12.129.816-4, denominada CONTRATADA, para celebrar o presente instrumento, 

resultado do certame, do tipo "MENOR PREÇO UNITÁRIO", 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 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE 
ENSINO, 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. 

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. 
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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$ 116.820,00 (cento e 
dezesseis mil oitocentos e vinte 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 
- DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE 

5.1. 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. 

5.2. Em caso de prorrogação contratual conforme Art. 57, inciso II, 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). 

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. 
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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. 

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. 
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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 ignorãncia, o presente Instrumento Convocatório será afixado em local de 
costume, tudo em conformidade com a Lei Federal n° 8.66 e %93 atualizada. 

Geraldo Dinis 
Diretor Administrativo 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 35/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.654/19 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. 
1.1. 

OBJETO: 
Compreende o objeto deste certame é a contratação de empresa para prestação de 
serviços de transporte de alunos da rede estadual de ensino. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. Considerando a busca pela melhoria na adequação dos horários dos funcionários 

municipais; 
2.2. Considerando o limite prudencial da folha de pagamento estar extrapolado, portanto 

impossibilitando novas contratações; 
2.3. Considerando os alunos residentes nas áreas rurais e ou distante das unidades de 

ensino do município necessitarem do transporte oferecido pela administração e que 
se porventura haver falta de funcionários para realizar o serviço de transporte, os 
alunos serão prejudicados, portanto, para evitar tal fato, faz-se necessário a 
contratação aqui descrita. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. DO QUANTITATIVO: 

ITEM: 01 
TIPO: Km rodado 
VALOR UNITÁRIO R$ 4,95 
VALOR TOTAL R$ 116.820,00 
MARCA IVECO/CITYCLASS 
PERÍODO: 18:00 as 19:00 e 22:30 as 00:00 
PERCURSO 
MÉDIO/ KM: 118 Km por dia aproximadamente 

N° ALUNOS: 25 alunos 

ESCOLA(S): 
Padre Orestes Ladeira - R. Azaléias, 	680 - Centro, 
Conchal - SP 

BAIRROS / ROTA : 
Piraporinha, Água Branca e bairros no perímetro urbano 
e rural. 

TIPO VEÍCULO: Ónibus 

EXIGÊNCIAS : 

Veículos em ótimas condições de conservação e limpeza, 
com no máximo de 10 anos de uso a partir da fabricação 
e 	do 	primeiro 	licenciamento 	e 	demais 	normas 
regulamentadoras para prestação de serviço. 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
A CONTRATADA deverá disponibilizar veículo por aproximadamente 200 (duzentos) 

dias/ ano referente ao ano letivo. 
O veículo deverá estar sempre licenciado em nome da CONTRATADA e providos de 
todos os acessórios exigidos pelo CTB e demais normas pertinentes para atender o 

CONTRATANTE. 
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3.2.3. Na prestação de serviços a CONTRATADA deverá utilizar veículo que esteja de acordo 
com o Código Nacional de Trânsito em vigor, bem como, referido veículo deverá 
possuir todos os equipamentos e itens obrigatórios. 

3.2.4. A CONTRATADA será única e responsável pela manutenção total, incluindo troca de 
óleo lubrificante, pneus, combustível e entre outros. 

3.2.5. Nos casos de indisponibilidade do veículo, a CONTRATADA deverá providenciar a sua 
imediata substituição, a partir de comunicação escrita feita pela CONTRATANTE. 

3.2.6. A CONTRATADA se responsabilizará pelas despesas decorrentes de motorista, 
emplacamento dos veículos, manutenção corretiva e preventiva, pneus, instalações 
elétricas, limpeza e higiene, excluindo a CONTRATANTE de quaisquer ónus direta ou 
indiretamente que possa ocorrer. 

3.2.7. O veículo deverá estar de acordo com os requisitos de segurança, conforto, higiene e 
limpeza e poderá ser verificado em vistorias periódicas durante a execução dos 
mesmos (desde que necessário), sendo que eventuais falhas e ou mau estado de uso 
e conservação apontados deverão ser regularizadas imediatamente após o 
comunicado desta Administração à CONTRATADA. 

3.2.8. O motorista deverá ser legalmente habilitado, com carteira de habilitação 
devidamente atualizada e compatível com a categoria, bem como, com os respectivos 
exames médicos em dia, tudo de acordo corri as disposições do Código de Trânsito 
Brasileiro em vigor, o que será verificado e fiscalizado por esta Administração Pública 
Municipal, através do Setor Competente; 

3.2.9. A quilometragem do percurso poderá sofrer alterações de acordo com a demanda, 
podendo, inclusive, dentro da conveniência desta Administração Pública Municipal, 
podendo haver modificação no percurso, desde que seja para atender ao princípio do 
interesse público e melhor aplicação do erário, sem que com isto resulte para a 
CONTRATADA o direito à alteração no preço apresentado e / ou qualquer 
indenização; 

3.2.10. A CONTRATADA, sob nenhum pretexto, poderá utilizar para o transporte de 
passageiros, veículo que deixe de oferecer condições de conforto e segurança aos 
usuários. Assim, fica exclusivamente a cargo da CONTRATADA a disponibilização de 
veículos perfeitamente adequados de igual ou superior qualidade ao inicialmente 
apresentado para a execução dos serviços de transporte ora licitados, bem como, é 
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a sua manutenção total, os serviços 
de oficina, a reposição de peças, o abastecimento, os salários, os encargos 
trabalhistas, sociais e previdenciários de seus empregados, e outros ônus que 
possam recair sobre a CONTRATADA, que sejam decorrentes dos serviços de 
transporte de passageiros. 

3.2.11.A CONTRATADA para a execução dos serviços objeto deste termo de referencia será 
integral, única e plenamente responsável pelos passageiros (acidente e ou óbito), 
durante a execução do objeto contratado, excluindo a CONTRANTANTE de quais 
quer ônus; 

3.2.12.A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução 
dos serviços de transporte contratado, especialmente, o Código de Trânsito 
Brasileiro, as normas e resoluções em geral editadas pelos órgãos de trânsito, a 
legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, de segurança e medicina do trabalho e 
outras pertinentes à matéria; 

3.2.13.0s veículos deverão ser dotados de equipamentos que garantam ao usuário 
confiabilidade, segurança, conforto, mobilidade, acessibilidade, além da proteção 
ambiental. 

3.2.14. É vedada a subcontratação desta prestação de serviço mesmo se tratando do mesmo 
grupo econômico. 
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3.3. DA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS: 
3.3.1. Para substituição de veículos, a CONTRATADA deverá fazer solicitação por escrito 

endereçada ao responsável pelo Departamento, indicando o veículo a ser substituído 
(identificação completa) e as características do veículo substituto (identificação 
completa), bem como, as razões da respectiva substituição devendo tais razões virem 
instruídas com o respectivo rol de documentos comprobatórios. 

3.3.2. É de competência privativa da Administração deferir e ou indeferir, conforme 
oportunidade e conveniência com vistas ao atendimento do interesse público. 

3.3. DO MOTORISTA: 
3.3.1. Os serviços deverão ser executados por empregados da CONTRATADA, que garantirá 

a adequada e plena execução de todas as atividades de forma permanente, conforme 
as necessidades e as exigências da CONTRATANTE. 

3.3.2. A CONTRATADA deverá orientar os seus empregados para agirem sempre com 
respeito, responsabilidade, seriedade, dentre outras características que contribuam 
com a boa, eficaz, qualitativa e perfeita execução do objeto contratado, devendo, 
ainda, ser sempre observada, impreterivelmente, a pontualidade no cumprimento 
das obrigações assumidas, a fim a evitar-se a ocorrência de prejuízos em geral, sendo 
que o descumprimento de qualquer uma destas exigências acarretará na aplicação 
de sanções à CONTRATADA. 

3.3.3. Os empregados da CONTRATADA devem ser educados, apresentar-se corretamente 
vestidos (uniformizados), ter iniciativa, atender com presteza as solicitações e serem 
responsáveis para com as atividades a serem executadas. 

3.3.4. A CONTRATANTE poderá solicitar que seja afastado imediatamente do serviço o 
empregado que não se portar convenientemente ou que não atenda à execução dos 
serviços de forma adequada e correta. 

3.3.5. A CONTRATADA será responsabilizada por todo e qualquer dano que, por dolo ou 
culpa, os seus empregados causarem a esta Administração ou a terceiros, sendo 
descontado no primeiro pagamento subsequente à ocorrência do fato, o valor 
correspondente ao dano e / ou prejuízo causado. 

3.3.6. O empregado motorista executará, as seguintes atribuições: 
Não abandonar o veículo que estiver dirigindo, salvo por motivo de força maior ou 
caso fortuito; 

II 	Não permitir o acesso ao interior do veículo de animais, vendedores ambulantes e 
pessoas embriagadas ou com sintomas de utilização de substâncias entorpecentes; 

III 	Manter o veículo posto sob sua responsabilidade, em perfeito estado e satisfatórias 
condições de funcionamento, comunicando ao setor responsável pelos serviços de 
transportes, qualquer tipo de irregularidade; 

IV 	Comunicar a CONTRATADA a ocorrências de fatos e avarias relacionadas com o 
veículo sob sua responsabilidade; 

V 	Permanecer, durante a jornada de trabalho, à disposição e cumprir as ordens 
estabelecidas; 

VI 	Manter-se no serviço, não devendo afastar-se de seus afazeres para atender 
chamados e/ ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados; 

VII 	Abster-se de execução de quaisquer outras atividades no horário de trabalho e/ou 
durante a condução do veículo em serviço para os quais foi incumbido pela área 
responsável; 

VIII 	Portar habilitação de acordo com a categoria exigida pelo Conselho Nacional de 
Trânsito- CONTRAN para o tipo de veículo a ser utilizado; 

IX 	Ser pontual no atendimento às solicitações de saída para executar as tarefas lhe 
cometidas; 

X 	Não ter sido condenado pelos crimes de homicídio, estupro, atentado violento ao 
pudor, roubo, furto, estelionato, ou corrupção de menores. 
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4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. Apresentar a seguinte cópia autenticada em cartório competente: 
4.1.1. CRLV dos veículos. 
4.2. O objeto a ser entregue pela CONTRATADA devera atender às exigências de 

qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes como 
o CTB - Código de Trânsito Brasileiro, CONAMA - Conselho Nacional de Meio 
Ambiente, CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, CONTRAN - Conselho 
Nacional de Trânsito e INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial, etc., atentando-se a proponente, principalmente para as 
prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor). 

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. De imediato a partir da assinatura da Ata Registro de Preços. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. De imediato por aproximadamente os 200 (duzentos) dias do calendário letivo. 

	

6.2. 	Vigência contratual de 12 meses. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. Bairro Piraporinha, Água Branca, Pádua Sales, São João da Figueira, Alemanha, 

Conchal Velho, Migra, Arurá, Capelinha, Noventa e bairros urbanos e rural no 
município de Conchal SP. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 

	

8.1. 	Pertinente a natureza da prestação de serviços. 

9. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
09.1. A despesa decorrente correrá por conta da Dotação Orçamentária do Elemento 

(Conforme ANEXO II) relativo ao exercício de 2019, a saber: 
09.1.1. n° 3390399999/123610015.2.027/02.12.06. (754) (757) - Fonte: Estado 
09.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( x) art.16 / ( ) art. 17 / ( ) nenhuma 

10. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
10.1. José Roberto Ferreira de Melo - Diretor do Departamento de Educação 
10.2. João Batista Maria - Chefe da Divisão de Transporte Escolar 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
TORRES E DINIS TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA. - EPP. 
n° 15/19. 
Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte 
de alunos da rede de ensino. 
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 29 de maio de 2019 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Luiz Vanderlei Magnusson 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 021.657.878-74 e RG: 14.110.514-8 SSP/SP 
Data de Nas imento: 22/09/1961 
Endereço re idencial completo: Rua Luiz Refundini, n° 118, Bairro Jardim Novo Horizonte, 
Conchal/S'j CEP 13.835-000. 
E-mail inst ucional prefeito@conchal.sp.gov.br  
E-mail pes al: vandomagnussonghotmail.com  
Telefones: (1 )i 866-1554 

Assinatura: 

Rua Francisco Ferreira Alves nft 364 - Centro Conchal SP - CEP: 131335-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-861.1 	ficitacaoaconchal.sp.gov.hr  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

N1 

Pelo CONTRATANTE: 
Nome: Luiz Vanderlei Magnusson 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 021.657.878-74 e RG: 14.110.514-8 SSP/SP 
Data de Nasci nto: 22/09/1961 
Endereço residncial completo: Rua Luiz Refundini, n° 118, Bairro Jardim Novo Horizonte, 
Conchal/SP, I: P 13.835-000. 
E-mail institu si nal prefeito@conchal. sp. gov. br 
E-mail pessoa vandomagnusson@hotmail.com  
Telefones: (19) 	66-1554 

Assinatura: 

Pela CONTRATA I A: 
Nome: Geraldo Dinis 
Cargo: Sócio Diretor 
CPF: 047.198.528-74 RG: 12.129.816-4 
Data de Nascimento: 11/07/ 1963 
Endereço residencial completo: Estrada Lucinda Jesus Silva, n° 46, Conjunto Habitacional 
Setor A na cidade de Itapevi/SP, CEP 06.665-025 
E-mail institucional: torres-dinis0 bol.com.br  
E-mail pessoal: geraldo-dinisuol.com.br  
Telefone: (011) 9.6193-2214 

Assinatura: 	  

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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VA.NDER.LE1 MAGNUSSON, RESOLVE registrar os preços 
para eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) e 
comodato de equipamentos nas quantidades, termos e condições 
descritas ANEXO VI — Termo de Referencia, do mencionado 
edital que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos 
preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada 
em 1" lugar no certame acima numerado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
— DO OBJETO 

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

RAPLIA.EL. MORENO PANINI 
Pregoeiro 

LUIZ 	 MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

GASB.ALL A.RMA.ZENADORA. E DISTR.II3UIDOIRA 
Camila Batista Nogueira 
Assistente de Licitação . 

ANEXO I 

ITEM QUANTIDADE OBJETO MARCA R$ UNIT. 

01 15.000 kg ano. 
GLP (Gás 

Liquefeito de 
Petróleo). 

OA.S13ALL. 6,50 

TERmo DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Ficam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS como vencedoras do 
"PREGÃO PRESENCIAL" X' 35/19, as empresas: EXECUTIVA 
EXPRESS TRANSPORTES LTDA., inscrita no CNPJ: 
02.770.245/0001-23, vencedora dos itens 02, 03 e 04, 
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perfazendo o valor global de R$ 126.972,00 (cento e vinte e 
seis mil novecentos e setenta e dois reais)., TORRES E DINIS 
TRANSPORTE E LOCAÇÃO,LTDA. EPP, inscrita no CNPJ: 
12.574.409/0001-09, vencedora do item 01 perfazendo o valor 
global de R$ 116.820,00 (cento e dezesseis mil oitocentos e 
vinte reais), tendo como objeto o CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO. 

Conchal, 29 de maio de 2019. 

LUIZ VANDE/~;/VIAGNUgát‘I 
Prefeito Municipal  

TERMO DE•.ArkiunICAvÃo E HOMOLOGAÇÃO 

Pica HOMOLOGADA e ADJUDICADA como vencedora do 
"PREGÃO PRESENCIAL" N' 37/19, as empresas: runs -
INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

inscrita no CNPJ: 18.110.285/0001-89, vencedora do certame, 
perfazendo o valor global de R$ 9,50 (nove reais e cinqüenta 
centavos) por taxa de inscrição, tendo corno objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. ESPECIALIZADA PARA 
ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. 

Conchal, 3:1 de maio de 2019.. 

LUIZ VANDERI.JEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

-fp 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 



EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 14/19 — Processo 2654/19 — Pregão Presencial 
35/19 — Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de transporte de alunos da .xede de ensino — 
Contratante: Prefeitura do Município de Conchal — Contratada: 
Executiva Express Transportes Ltda — Valor R$ 129.972,00 —
Assinatura: 29/05/19. 
CONTRATO 15/19 — 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: 
Torres e Dinis Transporte e Locação Ltda — EPP — Valor R$ 
116.820,00 — Assinatura: 29/05/19. 
CONTRATO 16/19 — Processo 2700/19 — Pregão Presencial 
37/19 — Objeto: Contratação de empresa especializada para 
organização e elaboração de concurso público — Contratante: 
Prefeitura do Município de Conchal — Contratada: IUDS — 
Instituto Universal de Desenvolvimento Social — Valor R$ 9,50 
taxa de inscrição — Assinatura: 31/05/19. 
CONTRATO 17/19 — Processo 3.635, 2.636 e 2.637/19 —
Dispensa de Licitação 05/19 -- i Objeta,: Contratação de 
instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente 
da pesquisa, do ensina ou do desenvolvimento institucional —
Contratante: Prefeitura do Município de Conchal — Contratada: 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial — SENAC — 
"Vzi-*Ór R$ 18.226,70 — Assinatura: 05/06/19L 
CONTRATO 18/19 — Processo 2654/19 — Dispensa de Licitação 
06/19 — Objeto: Locação de imóvel "Abrigo Municipal" —
Locatária: Prefeitura do Município de Conchal — Locador: 
Walter Aluisio Possani — Valor R.$ 2.650,00 — Assinatura: 
06/06/19. 
CONTRATO 19/19 — Processo 3.217/19 — Dispensa de Licitação 
07/19 — Objeto: Contrataçãa de empresa' para prestação de 
serviços de transporte intermunicipal de alunos — Contratante: 
Prefeitura do Município de Conchal — Contratada: Executiva 
Express Transportes Ltda — Valor R. $ 14.490,00 — Assinatura: 
07/06/19. 
CONTRATO 20/19 — Processo 2209/19 — Pregão Presencial 
39/19 — Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de transporte intermunicipal de alunos — Contratante: 
Prefeitura do Município de Conchal — COntratada: Associação 
Filhas de São Camilo— Valor R$ 226.330,00 — Assinatura: 
14/06/19. 
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