
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.700/19 

DATA DA SESSÃO: 29/05/19 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 29/05/19 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 29/05/19 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 GLOBAL", o qual será processado e julgado 
de conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 10.520 de 17/07/02  
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, Lei Complementar n° 123/06 
alterada pela Lei Complementar n° 147/ 14. 

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

1.3. 	O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura do 
Município de Conchal, www.conchalsp.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 ESPECIALIZADA 

PARA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO, para 
suprir/atender a necessidade do município. As especificações mínimas detalhadas 
do objeto deste edital constam no Termo de Referência, ANEXO VI qual faz parte 
integrante deste edital. 

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

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

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

3.1.4. E n. hipótese alguma serão aceitos documentos autenticados de maneira diversa ao 
si pracitado. 
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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° 37/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.700/19 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 29/05/19 

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° 37/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.700/19 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 29/05/19 

8.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA Ã 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 contribuicões 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 
(ART. 31 DA LEI N° 8.666/93):  

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

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

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

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

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

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

8.5.1. Cópia autenticada de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a 
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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 contratual, apresentará a 
documentação exigida no item 4.6. 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 procedimento 
licitatório, devendo o pregoeiro examinar as ofertas subsequentes e a qualificação 
dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

8.8. 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$ 0,05 (cinco 
centavos). 

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 preclusão; 

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 c ontrarrazões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 

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

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

11.2. A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o instrumento 
contratual, que deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, 
contados a partir da convocação, 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° 8.666/93 
atualizada, o reajuste do contrato será anual e poderá ser concedido mediante 
aplicação da variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado). 

	

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

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

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

c) Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor do instrumento 
contratual objeto da presente licitação; 

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

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

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

a) Notificar, formal e tempestivamente, a empresa licitante sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento 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. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 

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

15.2. Os pagamentos das taxas de inscrições serão efetuados pelos próprios candidatos, 
na data em que se inscreverem, diretamente à CONTRATADA, pelo preço 
estabelecido na proposta, através de boleto bancário. 

	

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. 
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16.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a empresa licitante ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 

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

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
16.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de 
modo inidõneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

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

16.5 As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

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

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

17.2 Somente serão aceitas as impugnações previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e n° 
10.520/02, as quais deverão ser protocolizadas junto ao Setor de Protocolo, sito na 
Rua Francisco ferreira Alves, n° 364 Centro em Conchal - SP CEP:13835-000, de 
segunda à sexta-feira, exceto feriados e ponto facultativo das 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 
data fixada para o recebimento das propostas, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, conforme art. 41, § 1 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

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. 
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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. 

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: 
licitacao(ii,conchal.sp.gov.br  contendo numero do certame, razão social e telefone. 
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18.15.1. Caso o interessado deseje retirar o edital impresso, deverá recolher o pagamento de 
R$ 20,00 (vinte 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 D S DE EXPEDIENTE. 

Conchal, 13 de maio de 2019. 

Rua Francisco Ferreira Aires nº 364 - Centro Conchal SP - CEP: 13335-000 
Telefone (19) 3366-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mai1:1icitacaoPconchai.sp.gov.br 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.700/19 

	 , 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: 13935-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 -• 	iicitacao(ãconchalsp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
T 

ANEXO II 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.700/19 

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 ti-cl 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13335-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO -r- 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.700/19 

inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

representante legal o Sr.(a) 	  portador(a) do RG n° 	 

e CPF n° 	 , DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que 

conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, 

bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o 

cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (1.9) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-861.4 - 	licitacaoPcorichalsp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.700/19 

	 , inscrita no CNPJ n° 	  

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

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

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

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

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

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

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

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves ng 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: lic.itaçao@conclialsp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
r's 	". 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.700/19 

	 , 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 iP2  :364 - Centro - Conchal SP - CEP: 131335-000 

Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacaoPconclial.sp,gov.nr 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.700/19 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

	

1.1. 	Compreende o objeto deste certame a contratação de empresa especializada para 
organização e elaboração de concurso público para nomeação dos cargos 
necessários para Prefeitura do Município de Conchal - SP. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 

	

2.1. 	Considerando a necessidade de servidores concursado para preencher o quadro 
funcional desta Prefeitura, sendo de total interesse público para o bom andamento 
das atividades da mesma, conforme Processos n°. 978/2019, 1658/2019 e 
2611/2019. 

3. DESCRIÇÃO: 

	

3.1. 	QUANTITATIVO: 

Cargo N° Vagas Salário Base 
Inicial 

Jornada de 
Trabalho 

Horas/Mensais 

Instrução 
 e Exigência 

Prova 
Prática 

Agente 
Comunitário - 

PSF "USF 
Valentin 

Bordignon" 

1 - CR 
ElA 

R$ 1.357,16 
220 h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Agente 
Comunitário - 

PSF "USF Nestor 
Martins de 
Camargo" 

1 - CR 
ElA 

R$ 1.357,16 
220h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Assistente 
Social 

01 
HlA 

R$ 1.818,40 
180h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Atendente de 
Consultório 

Dentário 
1 - CR 

ElA 

R$' 1.357,16 
220h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Feminino 
1 - CR 

A lA 

R$ 1.039,69 
220h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Sim 

Cozinheiro 02 B1A 220h Conforme 
descrição idem 

Sim 

Rua Francisco Ferreira Alves 112 364. - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: iicitacaoPconchaLsp.gov.br.  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

R$ 1.052,73 item 3.2.15. 

Enfermeiro - 
PSF 

1 - CR 
L IA 

R$ 3.773,36 

Conforme  
220h descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Farmacêutico 1 - CR 
G1A 

R$ 1.640,98 
180h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Fonoaudiólogo 1 - CR 
G 1 A 

R$ 1.640,98 
180h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Inspetor de 
Alunos 

1 - CR 
CIA 

R$ 1.064,40 
220h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Médico Clínico 
Geral 

1 - CR 
J1A 

R$ 2.270,74 

Conforme 
 

60h descrição idem 
item 3.2.15. 

Não 

Médico 
Ginecologista 

1 - CR 
JIA 

R$ 2.270,74 
60h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Médico Pediatra 1- CR 
JIA 

R$ 2.270,74 
60h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Médico - PSF 1 - CR 
NIA 

R$ 9.808,59 
220 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Médico 
Psiquiatra 

1 - CR 
J1A 

R$ 2.270,74 
60h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Motorista 1 - CR 
DIA 

R$ 1.188,62 

220h 

ou 12x36 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Sim 

Professor de 
Educação Básica 

I - Educação 
Infantil 

01 
Al 

R$ 1.918',46 
150h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Professor de 
Educação Básica 

I - Ensino 
Fundamental 

1 - CR 
Al. Conforme 

 

R$ 1.918,46 
150h 

I 
1 

descrição idem 
item 3.2.15. 

Não 

Professor de 
Educação Básica 
II - Matemática 

1 - CR 
Al 

R$ 1.026,61 
60h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 

Não 

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

Telefone (19) 3866-8600 / Fax (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao0conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Professor de 
Educação Básica 

II - Educação 
Física 

1 - CR 
Al 

R$ 1.026,61 
60h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Professor de 
Educação Básica 

II - Inglês 
1 - CR 

Al 

R$ 1.026,61 
60h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Professor de 
Educação Básica 

II - História 
1 - CR 

Al 

R$ 1.026,61 
60h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Psicólogo 1 - CR 
GlA 

R$ 1.640,98 
180h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Psicopedagogo 1 - CR 
KlA 

R$ 2.804,70 
150h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Servente 02 
AIA 

R$ 1.039,69 
220h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Sim 

Técnico de 
Enfermagem 

1 - CR 
EIA 

R$ 1.357,16 
220h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Técnico de 
Enfermagem - 

PSF 
1 - CR 

E lA 

R$ 1.357,16 
220h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Terapeuta 
Ocupacional 

1 - CR 
GIA 

R$ 1.640,98 
180h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

3. 2 . 	DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 
3.2.1. A realização de inscrições, preparação e aplicação das provas, análise dos títulos, 

elaboração da lista de classificação geral de candidatos, análise e decisão quanto a 
recursos; 

3.2.2. Elaboração do modelo de Decreto Autorizador e Nomeador da Comissão do 
Concurso Público; 

3.2.3. Elaboração de cronograma geral; 
3.2.4. Elaboração de programa de estudo para todos os cargos; 
3.2.5. Fornecer fichas de inscrição para candidatos, na quantidade necessária; 
3.2.6. Receber as inscrições dos candidatos via internet com a supervisão da 

CONTRATADA; 
3.2.7. Elaboração do edital para abertura de inscrições atendendo a legislação municipal; 
3.2.8. Elaboração de concurso publico com observância de todas as leis municipais 

relativas ao assunto; 
3.2.9. Elaboração do edital das inscrições deferidas, local, data e horário de aplicação das 

provas; 
3.2.10. Confecção, reprodução, aplicação e correção das provas; 

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

Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 -- 	licitacao@conchalsp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

3.2.11. Coleta e análise dos títulos; 
3.2.12. Elaboração de edital divulgando o resultado final da seleção, com nome, numero da 

inscrição e notas obtidas pelo candidato em cada prova e média final, observando a 
média mínima (5,0) para aprovação, bem como o nome de todos os não aprovados e 
daqueles que não comparecerem no exame; 

3.2.13. Respostas de eventuais recursos interpostos pelos candidatos, e 
3.2.14. Elaboração de relatório final contendo todos os atos da seleção pública, exceto 

publicações oficiais para homologação da Autoridade Municipal. 
3.2.15. Para melhor conhecimento da função de cada cargo a licitante poderá solicitar via 

e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  o anexo contendo minuciosamente a descrito. 

4. EXIGÊNCIAS: 

	

4.1. 	Os serviços serão recebidos pela CONTRATANTE na forma e prazos estabelecidos 
no inciso I, do artigo 73, da Lei Federal n° 8.666/93 com suas posteriores 
alterações. 

	

4.2. 	Durante o prazo de vigência do instrumento contratual, não for emitido pelo 
Departamento responsável qualquer Ordem de Serviço, o mesmo ficará 
automaticamente rescindido, cabendo à CONTRATANTE custear as despesas da 
CONTRATADA até a data da rescisão. 

	

4.3. 	Quaisquer alterações nas condições previamente estabelecidas no instrumento 
contratual se dará por meio de "Termo Aditivo ao Instrumento Contratual", que a 
este se aderirá, passando a fazer parte dele, sendo que o mesmo se dará de comum 
acordo entre as partes conforme artigos 57 e 65, da Lei Federal n° 8.666/93 com 
suas posteriores alterações. 

	

4.4. 	O início do Concurso Público será autorizado pelo Departamento competente 
através da emissão de Ordem de Serviço específica, na qual deverão estar 
especificados os serviços a serem realizados, bem como todos os dados relativos às 
vagas, pré-requisitos, condições de trabalho das vagas do concurso público, dados 
estes necessários à elaboração do edital. 

	

4.5. 	Cópia autenticada de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a 
aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 
licitação. 

	

4.6. 	No ato da assinatura do instrumento contratual a empresa vencedora deverá 
obrigatoriamente apresentar o seguinte documento: 

4.6.1. Comprovante de registro do profissional responsável pela Empresa junto ao CRA -
Conselho Regional de Administração (Carteira de Administrador). 

4.6.2. A não apresentação do documento constante do item anterior, implicará na não 
assinatura do instrumento contratual, não cabendo prazo para nova apresentação 
bem como ficará a empresa sujeita às penalidades da Lei, e a Prefeitura convocará 
a empresa classificada em segundo lugar para apresentação dos respectivos 
documentos e assinatura do instrumento contratual ou a classificada na ordem 
imediata de classificação, nas mesmas condições e preços apresentados pela 
primeira colocada. 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

	

5.1. 	O prazo de vigência contratual será de 90 (noventa) dias contados a partir da data 
de assinatura do presente instrumento contratual. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

	

6.1. 	Em até 90 dias contado a partir da assinatura do presente instrumento contratual. 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. 	A definir pela CONTRATANTE. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. 	Nos termos do Art. 56 "caput" da lei federal n° 8.666/93 atualizada. 

9. AMOSTRA: 
9.1. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. 

11. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
12.1. 	Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( ) art.16 	( ) art. 17. ( ) 

Nenhuma 

12. ESTIMATIVA DE PREÇOS: 
12.1. 	Média de Preços: 

Ensino Fundamental sem Prova Prática R$ 30,00 
Ensino Fundamental com Prova Prática R$ 37,66 

Ensino Médio/Técnico R$ 45,00 
Ensino Superior R$ 59,33 

13. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
13.1. Camila Bonatti Gomes - Diretora do Departamento de Recursos Humanos. 

1 .ua Francisco Ferreira Alves 112 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telef. me (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchalsp.gov.br  
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rN 	t) 
4>.) 

ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.700/19 

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° 10.520/02.  

Prazo de pagamento: 

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

Prazo de garantia do objeto: 

Declarações: Declaramos que rios 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 

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

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

MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 37/19 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.700/19 

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 	 

Bairro 	 , na cidade de 	  , Estado de 	 

inscrita no CNPJ n° 	
 
e Inscrição Estadual n° 

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

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

resultado do certame, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", de acordo e conforme a Lei 

Federal n° 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 

Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e 

às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO, de acordo com o edital do presente certame. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

2.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 

II 

	

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

III 

	

	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/ gestor do contrato o 
objeto da presente licitação; 

IV 

	

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

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

3.1. 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. Os pagamentos das taxas de inscrições serão efetuados pelos próprios candidatos;  
na data em que se inscreverem, diretamente à CONTRATADA, pelo preço 
estabelecido na proposta, através de boleto bancário. 

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 

Rua Francisco Ferreira Alves nsl 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835.000 
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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. 

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 Sra. Camila Bonatti Gomes -
Diretora do Departamento de Recursos Humanos, desta municipalidade. 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Concha] SP - CEP: 13835-000 
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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, excluido qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, o presente Instrumento Convocatório será afixado em local de 
costume, tudo em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 atualizada. 

THIAGO DOS SANTOS MARIA 
Pregoeiro 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 
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Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: Jicitacao@conchal.sp.cov.br_  



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO ÚNICO 

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

TERMO DE ADESÃO 

  

, portador do CPF n° 	 e 

residente e domiciliado no endereço 

n° 	 no 	Bairro 

Carteira de Identidade n° 

 

  

  

	, na cidade de 	 , representante legal da 

	 , cadastrada no CNPJ/CPF sob o 	n° 

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

empresa 

 

 

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

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

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

Cidade, / / . 

Assinatura do Aderente 

Telefone: 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

LEI N° 1.697 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009.  

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

PROVIDÊNCIAS".  

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

atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

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

PDS 

Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do Município de Conchal, o 
programa "Doação Solidária", com objetivo de captar recursos ao FUNDO SOCIAL DE 

SOLIDARIEDADE, do Município de Conchal, visando difundir a solidariedade entre os munícipes, 

tendo o mesmo caráter de "comprometimento social". 

Parágrafo único — O programa terá como principal objetivo 

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

SOLIDARIEDADE. 

Art. 2° - Ao Poder Executivo caberá promover a divulgação do 

presente programa junto aos fornecedores e prestadores de serviços do município, ficando permitida a 

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

programa. 

Parágrafo único — Poderão habilitar-se como doadores, pessoas 

físicas ou jurídicas, responsáveis pelos estabelecimentos referidos no artigo anterior, além de qualquer 

cidadão que queira se vincular ao programa. 

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

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

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

para a sociedade. 

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

instituição do presente Programa em todo o Município. 
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Art. 5° - O Poder Executivo deverá promover campanhas de 

esclarecimento e estímulo à doação, como forma de incentivar o programa e o espírito de 

"comprometimento social" em todos os cidadãos. 

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

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

Art. 7° - As despesas decorrentes com a execução desta Lei 

correrão por conta de dotações financeiras próprias, consignadas no orçamento vigente e 
suplementadas, se necessário, devendo as previsões futuras destinar recursos específicos para o seu 
fiel cumprimento. 

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOACÃO SOLIDÁRIA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCL4S.  

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 especializada para organização e 
elaboração de concurso público. 
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: 	  

Fina Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

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

Assinatura: 	  

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

Assinatura: 	  
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.700/19 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO 
DE CONCURSO PÚBLICO. 

RAZÃO SOCIAL: 

CIVPJ n°: 	  

ENDEREÇO: 	  

e-mail: 	  

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

PESSOA PARA CONTATO: 	  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

Local: 
	

de 
	

de 2019. 

ASSINATURA 

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

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais 
comunicações e/ ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 
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referente ao certame supramencionado, todavia, não houve 
presença de empresas interessadas em participar da licitação, 
motivo pelo qual foi dada como DESERTA a sessão publica do 
Pregão Presenciai de 01  2 7 32018. Fica designada nova data de 
sessão para o aludido certame o dia 24/05/2019 ás 14h0Omin. 
Eumir de Moura Silva - Pregoeiro Oficial.  

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 
TERMO DE ADITAMENTO, 08 Convênio ré 0112017 Processo 

Interno n° 1167512017 Conveniada: IPMMI - Casa de Saúde 
Stella maris Valor total do aditamento: RS 566.326,98 (quinhen-
tos e sessenta e seis mil trezentos 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 importância, 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. 

Pregão Presencial n°37/19 
Processo Adm. n° 7279/2019 
Fica a empresa classificada no pregão supra; convocada 

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

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

Processo n° 660612019 
Fica homologado e adjudicado o pregão supra; a empresa 

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

Lida. 
Tomada de Preços n° 72/19 
Processo n°2012119 
Foi considerada classificada a empresa Tecla Construções 

Ltda. 
Carapicuiba, 13 de maio de 2019 
Marco Aurelio dos Santos Neves • Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA 

CASA, 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 0242019 
PROCESSO N.  044/2019 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos para Casa 

Lar do Municipio de (anuas 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: 09h30. 
EDITAL COMPLETO NO SITE DO MUNICIPIO: www.canitan 

p9ov.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 Mão de empresa interessada. 

AVISO E LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) N. 025/2019 
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-
tarjes do Anuo Il -Termo de Referência. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 2910512019. 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO: 09h30. 
EDITAL COMPLETO NO SITE DO MUNICIPIO: www.canitar. 

sp.gov.br  
CANTAR, 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, fica aberta a participação para 
qualquer Apode empresa interessada. 	 I PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA  

PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2019 - PROCESSO n°40/2019 
CAPELA DO ALTO 	 Objeto:Registro de Preços para contratação de serviço de 

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

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

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia ' 
indicado ás 09hs. Local Praça Barão de Mogi &açu, S1 Esquina 
com Rua Atino Arantes, Setor de Licitações, 

Retirada do Edital pelo email:licitacao@casabranca.sp.gov.  
br ou na Praça Barão de Mogi Guadi, 51 - Esquina com Rua 
Altino Arantes, Setor de Protocolo. 

Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720. 
Casa Branca, 13.05.2019 
Marco César de Paiva Aga - Prefeito Municipal 

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

Ill - 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 e Diretoria de Recursos Humanos 

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

Esta penaria 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 - Sewmado de Finanças e Orça-
mento 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPOS DO JORDÃO 

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

Centro de Controle de Zoonosex 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° 8.666/93 e 
no art. 4°, inciso XXII da Lei Federal n° 10.520/02, HOMOLOGO 
o resultado do Pregão Presencial ri° 043/2018 cujo objeto, 
consistente na aquisição de unidade móvel (castramove9 para 
o Centro de Controle de Zoonoses, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no 
anexo I deste Edital, foi ADJUDICADO pela Sra. Pregoeira, na 
seguinte conformidade (empresa vencedora, CNP(, item e 
valor unitário), BRAVO COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI, CNP(. 
19.368.888/0001-48: 01 - RS 120.000,00. 

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

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

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

tração 

CAMPOS NOVOS PAI.31.)5-!,A 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPOS NOVOS PAULISTA 

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 11/2019 - PROCESSO 14°. 
433/2019 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E PROFISSIONAIS 
ESPECIAUZADOS 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 LIDA ME, CNP(: 
09.252.317/000100. Itens, 01, 02, 03, OS, 06, 08, 09, 10 e 11, 
no valor de RS 63.813.20 (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 Jr 615/2019 PREGÃO 
PRESENCIAL N.14/2019 OBJETO, "AQUISIÇÃO DE UM RESERVA-
TORIO METÁLICO PARA ÁGUA POTÁVEL TIPO "TAÇA COLUNA 
SECA", PARA ABASTECER PARTE DO SETOR 01 DESTA CIDADE, 
EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE PERDAS MUNICIPAL", 

Edgard Bonini (Dengo) n°492, Centro-Campos Novos Paulista-
-SP - Fone-Fax (14) 3476-1144. EDITAL na integra a disposição 
das interessados no endereço eletrônico www.camposnovos-
paulista.spoov.br  e na Prefeitura Municipal de Campos Novos 
Paulista no endereço acima indicado. Campos Novos Paulista, 
10 de maio de 2019. 

1U110 CESAR DO CARMO PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS 

A Prefeitura Municipal de Canas/SP comunica a suspensão 
da sessão do Pregão ri° 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 à 
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 Dornênica Mnrino, 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 le recursos. 

Ref.: Processo n° 0751/2019 - Tomada d., Preços n° 
005/2019 - Contratação de empresa para execuçãt ,le obras de 
construção da cobertura do pátio da EM Helena Pu m Albanez, 
com fornecimento de material e mão-de-obra. A ' citação em 
referência tem como dassificada em 1" lugar a ..-..presa Silva 
e Cyrino Lida - EPP. Aberto vistas ao processo e prazo para 
interposição de recursos 

C.Mota, 21/0511019. Elaine Aparecida Silva 3 reges - Pres. 
Comul 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÂNDIDO RODRIGUES 

Extrato de Ata de Registro de Preços 
Ata Registro de Preço n°: 12/2019. Crimiatante: Munici-

pio de C andido Rodrigues Compromissarra: 11C10 HENRIQUE 
AGOSTINHO & CIA LIDA, Valor. RS 162.09£1 3. Objeto, REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL ADUliliiin DE CARNES 
DIVERSAS (BOVINAS, SUINAS, AVES E PEI012I PARA MERENDA 
ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO E O ATENDIMENTO A 
PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ASS,STENCIA SOCIAL DO 
MUNICIPIO DE CANDIDO RODRIGUESISP.trigencia, Doze Meses. 
Modalidade: Pregão Presencial. Cândido Focrigues, 08 de maio 
de 2019. ANTONIO CLAUDIO FALCHI - Fretei :o Municipal. 

Ata Registro de Preço ri°, 1312019. Contratante: Municipio 
de CândidoRodrigues. Commornissaria, C 1 PRODUTOS ALI- 

MENTICIOS LIDA 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 MUNICIPIO 
DE CANDIDO RODRIGUES/SR Vigência: Doze Meses. Modalida- 

, 	Pregão Presencial. Cândido Rodrigues, 08 de maio de 2019. 
ANTONIO CLAUDIO FALCHI - Prefeito Municipal. 

lUTAR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR 

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, CNP( 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 fixado. 

Informamos ainda em tempo que a Empresa ENGENHARIA 
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO BATISTA LIDA - EPP. CNP( N 
56.448.79810001-93- Protocolou recurso nesta prefeitura de n° 
904/2019. o qual fica prejudicado em razão da desclassificação 
da empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. 

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA  

PREGÃO PRESENCIAL 10 5712019 - EDITAL N° 10512019 - 
PROCESSO N°11463/2019 

AMALIRI BARROCA TOLEDO, Secretário Municipal de Saúde 
da Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Caraguatatuba,  
faz saber aos interessados que encontra-se aberto nesta Prefei-
tura o Pregão Presencial ri° 57/2019. OBJETO: Registro de Preços 
para realização de procedimento Terapia de Infiltração guiada 
por Ultrassonografia (todas as idades), pelo periodo de doze 1 
meses.Abertura: 27.05.2019 às 14h00min -Av.Siqueira Campos, I 
44, Centro. O Edital completo encontra-se no site da Prefeitura, I 
www.caraguataluba.sp.gov.brdicitacoes 

PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2019 - EDITAL N° 990019 - 
PROCESSO N° 10966/2019 

LEANDRO BORELLA BARBOSA, Secretário Municipal de j 
Obras Públicas da Prefeitura Municipal da Estância Balnearia I 
de Caraguatatuba, faz saber aos interessados que encontra-se 
aberto nesta Prefeitura o Pregão Presencial n° 52/2019. OBJETO: I 
Registro de Preços para confecção, instalação e manutenção de 
placa de identificação de obras públicas. Abertura; 28.05.2019 
às 09h0Omin - Av. Siqueira Campos, 44, Centra O Edital com- , 
pleto encontra-se no sito da Prefeitura: wuniecaraguatatuba. 
sp.gov.bdlicitacoes 

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

55/2019, caio objeto é o Registro de Preços de Equipamentos I 
de Proteção Individual 191) para uso dos servidores, que a data 1 
da sessão foi digitada erroneamente no Edital. Fica RETIFICADA 
a data da abertura da Sessão Pública do aludido certame para 
dia 20/052019 às 09h0Omin, na Sala de Reuniões da Secretaria ' 
de Administração, situada a Avenida Siqueira Campos, n° 44 - 
Centro CaraguatattibalSP, conforme consta na publicação do dia 
04/05/2019 no Diário Oficial do Estado e disponibilizado no site 
hrip://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 n" 

14/2019, cujo objeto é o Registro de Preços de equipamentos 
clinico médico e odomolágico para uso das UPS's, fica redessg-
nada nova sessão do referido certame para O dia 27/05/2019 as 
09h00min. EUMIR DE MOURA SILVA • Pregoeiro Oficial 

• Recebimento das propostas: 
Das 081100min do dia 15/05/2919 ate as 18h00min do dia 

24/0512019. 
• Inicio da Disputa de Preços, 
27/050019 às 09h0Omin. 
• Prazo final para impugnação e esclarecimentos: 
22105/2019 às 161100min. 
COMUNICADO - PREGÃO PRESENCIAL El° 2730018 • PRO- ; 

CESSO N° 44347/2018 - EDITAL 397/2018 
OBJETO-  Contratação de empresa especializada para rea• 

dequação do elevador de carga do CEMICE0 pata elevador de 
transporte de passageiros com capacidade mínima de 06(seis) 
pessoas.  

AOS treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezeno-
ve, às 14h0Dmin, na sala de pregão, reuniram-se o pregoeiro e os 
membros da equipe de apoio para a realização da sessão pública 

Detentora do Registro: Anbiolon Importadora Lida 
Valor Global: R5 36.750,00 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura 10/05/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 132019 
Processo Administrativo n°3632019 
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 município de Cedral 

órgão: Municipio de Cedral/SP 
Detentora do Registro: Somedica Cirúrgica Pio Preto Eirdi 
Valor Global, RS 1.160,00 
Vigência: 11 meses 
Data da assinatura: 10/05/1019 
Observação: A ata na integra encontra-se disponivel site: 

https"wo.cedral.sp.gov.br  - link Licitação 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AI° 14/2019 

• Processo Administrativo n° 363/2019 
Processo Licitatorio 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 município de Cedral 

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

Ude 
Valor Global: RS 52.350.00 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 10/052019 
Observação: A ata na integra encontra-se disponível sue: 

hrips://www.cedral.sagov.br  - link Licitação 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 152019 
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 Munid• 
pal de Saúde do município de Cedral 

órgão, Municipio de Cedral/SP 
Detentora do Registro: Inata 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 sito; 

https://www.cedral.sp.gov.br  - link Licitação 
Contrato n° 31/2019 
DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES 
Processo n° 8482019, Pregão Presencial n° 06/2019 
Objeto: Contratação de empresa para serviços de desobs- 

trução e limpeza de ramais de esgota limpeza e desobstrução 
de estações devotarias de esgoto EEE), sucção de pv's e sucção 
de resíduos de esgoto do Municlpio de Cedral-SP. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE 

EXTRATOS DE CONTRATOS: Contrato n° 05/2017 (TERMO 
02). Inexigibilidade n° 05/2076. OBJETO: locação de software 
de manutenção de solução tecnológica e funcional/SAJ Procu-
radorias. Contratata:SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS 
LTDA. Prorroga a vigéncia por 12 meses a contar de 14/050019. 

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA  

AVISO DE LICITAÇÃO; PREGÃO PRESENCIAL N° 0062019; 
PROCESSO N. 951/2019; OBJETO, aquisição de 02 Ideal 

' 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 Publica. TIPO:- Menor Preço por Lote. DO 

j EDITAL,- O Edital completo poderá ser consultado ou obtido 
na Secretaria Municipal de Materiais e Suprimento% à Rua 

j António Junqueira Franco, n° 34 - Centro, ou pelo telefone (17) 
I 3341-8887,ou através do email licdacoes@colina.sp.gov.br, nos 

dias tileis. DATA DE ENCERRAMENTO:- 24 de Maio de 2019. às 
14,30 horas Prefeitura Municipal de Colina (SP), 13 de Maio de 
2019. DIAS TAHA - Prefeito Municipal; ISRAEL DA SILVA NUNES 
- Presidente CPUPregoeiro 

C00::HA.L 

I PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

de empresa para prestação de serviços de transporte de alunos 
da rede estadual de ensino. Maiores informações poderão ser 
obtidas na Rua Francisco E Alves 364, Centro, Conchal SP, nos 
dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 

T 
! 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N°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 30/052019 ÁS 09;00 HORAS. O edital completo 
encontra-se disponivel: no site do Município www.catanduva. 
sp.goviar - portal de transparência -link; hnp9/www3.catandu-
va.sp.gov.btItransperencialDefault.aspx. Informações, Prefeitura 
do Municipio de Catanduva - Seção de Licitação - 2°Andac sito 
à Praça Conde Francisco Mataram 01 - Centro - Catanduva-
-SP ou, através do e-mail: ficitacao.edital@catanduva.sp.gov.br.  
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 MUNICÍPIO 
DE CAIANDUVA, 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 2710S/2019 AS 09:00 HORAS. O edital completo encontra-
-5e disponível; no site da Municipio www.catanduvasp.gov. 
br - portal de transparência - link: http://m3.catanduva. 
sp.gov.bdtransparencia/Defaultaspx. Informações: Prefeitura do 
Municipio de Catando. Seção de Licitação - 2. Andar, sito 
à Praça Conde Francisco Mataram, 01 - Centro - Catanduva-
-SP ou, atreves do e-mail: licitamo.ediral@catanduva.sp.gov.be  
Catanduva, 10/05/2019. Comissão Julgadora de Licitação 

conforme constante no anexo I, parte integrante do processo. 
TIPO DE LICITAÇÃO:MENOR PREÇO POR ITEM DATA ABERTURA: 

k.. 
 

27 DE MAIO DE 2019, ÁS 09H00 (NOVE) HORAS. LOCAL: Rua 	,,,SRAGUATÁIT1.35./.\  

proposta mais vantajosa para a municipalidade, no valo 
de RS 155.466,59 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocen 
sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). 

Prefeitura Municipal de Ceda), 13 de maio de 2019; 89° ano 	 esencial 
de Emancipação PoliticaAdministrativa. 	 35 	so 2654/19 - 	 emstro de preços para 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS- Prefeito Municipal 	contratação de empresa para prestação de serviços de transpor- 
' 	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 122019 	 te de alunos da rede estadual de ensino - LEIA-SE: Contratação 
) 	Processo Administrativo n° 363/2019 
) 	%CCsso liCiidtõri0 ri' 050019 

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

farmácia da UBSF "Benito Malzone' da Coordenadoria Munici- 3866-8600. 
I pai de Saúde cio municipio de Cedral 	 Conchal, 13 de maio de 2019. 
I 	Órgão; Municipio de Cedral/SP 	 "Nego dos Santos Maria -Pregoeiro 

Toma pública a retificação referente ao 

PREGÃO PRESENCIAL 
Torna público aos interessados que está aberto o Pregão 

Presencial 36119, Processo 2.656119 -Objeto:Registro de preços 
para aquisição de pneus, câmaras e 	s - Encerramento 

I dia 27/05/19 às 09:3 	ertura às 10,00 hor. 	edital PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 	completo po 	r adquirido no site www.conchal.sp.go . 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 	 ou pel, 	arf: licitacao@conchal.sp.gov.br  - Maiores informa,  

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Municipio 	taoderào ser obtidas na Rua Francisco 5 AN. 360. Centro. 

de Cedral, Estado de São Paulo. no USO de suas atribuições., Conchal SP, nos dias Ateis das 08:00 às 16:00 horas ou através 

legais, RESOLVE, coro fundamento no inciso VI. do artigo'S:3, 	do telefone (19) 3866-8600. 

da Lei n' 8.666/93 e posteriores alterações, HOMOLOGAR o 	Conchal, 13 de maio de 2019. 

Processo Administrativo n° 3822/2018, Processo ticitatório n° . 	Thin° dos Sarros Maria Pregoeiro 
11/2019, na Modalidade Tomada de Preços n° 0l12019, que 	PREGÃO PRESENCIAL 

tem por objeto a contratação de pessoa juridica.especiatizada 	Torna público aos interessados que está aberto o Pregão 
em engenharia para a execução de obras de construção de 	Presencial 37/19, Processo 2.700/19 - Objeto: Contratação de 
campo de futebol society, na Rua Felicio Botina 	Centro, no 	empresa especializada para organização e elaboração de con 

Município de Cedral, objeto do Convênio o. 1562017, firmado ' curso publico Encerramento dia 29,05199  6,930 e abertura 

entre a Casa CivillSolasedetaria de Relationam,ko coç, Muni- 	à1 10:00 horas - O edital completo poderá ser adquirido no site 
cipios e o Municipio de Cedral, e ADJUDICAR o objeto em favor 	www.Conchal.sp.gov.br  e ou pelo e-mail: licitacao@conchal.  

da empresa RODOMIX - OBRAS E SERVIÇOS EIRELI inscrita no se.gov.br  - Maiores informações poderão ser obtidas na Rua 

CNP( sob o n° 03.980.092/0001-01. estabelecido à É a Curupa- 	Francisco E Alves 364, Centro, Conchal SP nos dias úteis das 
ce, 	595, Mooca, São PaulolSP, CEP 03120-01S, a qu cotou a ORA° às 1e.00  noras ou  attevàs do telefone (19) 3966-8690. 

	

phat 	Conchal, 13 de maio de 2019. 

	

e 	Thiago dos Santos Maria - Pregoeiro 
RETIFICAÇÃO 

ORLO DE AUTENi lICIDADE 

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 14/05/2019 07:23:26. 
N. de Série do Certificado: 2FBFF231F67953761A51398E81155C319BC912C6E 
[ Ticket: 309313601 www.imprensaoficial.com.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL 
CONCHAL 

www.diarioeletronicooficial.com.br/diario/conchal-sp 	 17/05/2019 
Conforme Lei Municipal 2.160 de 24 de abril de 2018 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
PREGÃO PRF-SENCIAL. 

Torna público aos interessados que está aberto o Pregão Presencial 36/19, Processo 
2.656/19 — Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus, câmaras e protetores 
— Encerramento dia 27/05/19 as 09:30 e abertura às 10:00 horas — O edital completo 
poderá ser adquirido no site www.conchal..SID.aav.br  e ou pelo e-mail: 
licitacao@conchal  sp.gov.br  — Maiores ï. ormações poderão ser obtidas na Rua 
Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal 	nos dias úteis das 08:00 às 16:00 heras 
ou através do telefone (19) 3866-8600. 
Conchal, 13 de maio de 2019. 
Thiago dos Santos Maria — Pregoeiro  

PR. 	 DO mui•acit-no CONCHAL. 
PREGÃO PRESENC 

Torna público aos interessados que está aberto o Pregão Presenrial 37/19, Processo 
2.700/19 — Objeto: Contratação de empresa especializada para organização e 
elaboração de concurso publico — Encerramento dia 29/05/19 às 09:30 e abertura às 
10:00 horas — O edital completo poderá ser adquirido no site www.conchal.sp.gov.br  
e ou pelo e-mail: licitacao©conchal.s.p.gaav.br  — Maiores informações poderão ser 

•p,:i 	1' 

-t" 	 1, 	-1 

PREFEITURA DO Tvro.r.a.f.pTo DE CONCHAL 
PREGÃO PRESENCIAL 

Torna público aos inten-ssacios que está aberto o Pregão Presencial 34/19, Processo 
2526/19 — Objeto: Registro de preços para aquisição de combustíveis (Óleo diesel 
S10, 5500 e Azia 32) para o abastecimento da frota Municipal — Encerramento dia 
15/05/19 às 1.5:00 e abertura as 15:30 horas — O edital completo poderá ser adquirida 
no site www.conehal.sp.gov.hr  e ou pelo e-mail: licitacao4Pccbrichalsp.gt.nr.br  —
Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 364, f'-', atro, 
Cancha]. SP, nos dias úteis das 08:00 as 16:00 horas ou através do telefone (19) 3866-
8600. 
Conchal, 02 de maio de 2019. 
Thiago dos Santos Maria — Pregoeiro  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
PREGÃO PRESENCIAL 

Torna público aos interessados que está aberto o Pregão Presencial 35/19, Processa 
2654/19 — Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte 
de alunos da rede estadual de ensino — Encerramento dia 24/05/19 às 09:30 e abertura 
as 10:00 horas — CO edital completo poderá ser adquirida no site 
www.conchal.sp.gov_br  e ou pelo e-mail: licitacacconchal_sp_gav.br  — Maiares 
informações poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal. SP, 
nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 3866-8600. 
Conchal, 10 de maio de 201.9. 
Raphael Moreno Panini — Pregoeiro 



obtidas na Rua Francisco V. 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 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
CONCHAL 

www.diarioeletronicooficial.com.br/diario/conchal-sp 	 17105/2019 

Conforme Lei Municipal 2.160 de 24 de abril de 2018 

--:i1r11 

PREFurrtrre.A. DO muNr/cfpio DE CONCHAL 
PREGÃO PRESENCIAL 

Torna público aos interessados que está aberto o Pregão Presencial 38/19„ Processa 
2622/.19 — Objeto: Registro de preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) e comodato de equipamentos — Encerramento dia 31/05/19 às 09:30 e abertura 
às 10:00 horas — O edital completo poderá ser adquirido no site 
vvvvvv.conchal.sp.gov.lyr  e ou pelo e-mail: licitacaoconchal.sp.gov.br  — Maiores 
informações poderão ser obtidas na Rua Francisco F.. Alves 364, Centro, Conchal SP, 
nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 3866-8600. 
C..-Nanchal, 15 de maio de 2019. 
Thiago dos Santos Maria — Pregoeiro 

PRE.FrInTUR.A. DO mumrcnno DE CONCHAL 
REVOGAÇÃO 

Torna público aos interessados que foi REVOGADO a Pregão Presencial 29/19 —
Processo 2.074/19, cujo objeto é o registro de preços para contratação de empresa 
para prestação de serviços de transporte de alunos da rede estados' de ensino, 
mediante apresentação de impugnação da empresa Cidade das Flores Transportes 
Ltda — ME. Maiores informações ~Ao ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 364, 
Centro, Conchal SP, nos dias -úteis cias 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone 
(19) 3866-8600. Os autos encontram-se a disposição desde já para os interessados. 
Conchal. 07 de maio de 2019. 
Luiz -Wanderlei Magnusson — Prefeito Municipal.  

PREFEITURA DO Mt.TINTIC-IY/C? DE CON'Clieskl— 
REVOGAVA() 

Torna público sem interessados que foi REVOGADO o Pregão Presencial. 30/19 — 
Processo 2.314/19, cujo objeto é o registro de preços para contratação de eu 	11.71esa 
para prestação de serviços de transporte intermunicipal de alunos, mediante 
apresentação de impugnação da empresa Cidade das Flores Transportes Ltda — ME.. 
Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Francisco E. Alves 364„ Centro, 
Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 3866-
8600. Os autos encontram-se a disposição desde já para os interessados. 
Conchal, 07 de maio de 2019. 
Luiz  Vanderlei Magnusson — Prefeito Municipal.  

rEnamo DE ADJUDICAÇÃO L nomouoIGAÇÃo 



Pregão: 	37/2019 

Processo: 	2019/5/2700 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO CONCURSO 
PÚBLICO MUNICIPAL 

0.00% Não Secionada 
26.43% Seleciona 

7.14% Selecionad 
7.07% Selecionad 

0.09% 
0.00% 

24.54% Declinou 

0.09% 
0.00% 

0.10% 
0.00% 
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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 

PREÂMBULO 

No dia 29 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 LEITAO JUNIOR (Equipe de apoio). designados conforme Portaria n" 4139. de 2 de janeiro de 
2019 para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. 

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

CREDENCIAMENTO 

REPRESENTANTES 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

WER BORGES DE ALMEIDA VARELLA PINI 

GRAZIELE PINHEIRO 

MARCUS VINICIUS ALMEIDA PINTO 

ROBERTO BARIONE FILHO 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

EMPRESAS 

IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE 
CARREIRAS LTDA EPP 

DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI - EPP 

RBO SERVICOS PUBLICOS E PROJETOS MUNICIPAIS EIRELI 

REGISTRO DO PREGÃO 

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio. o Pregoeiro examinou a 
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no Edital, Foi verificado que a empresa DIRECTA  
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA EPP descumpriu com o Anexo VI e Anexo VII do presente edital. 

irtanto sua proposta foi DESCLASSIFICADA pelo Pregoeiro e equipe de apoio. Classificado 	emais propostas e selecionados entre os 
\-7:utores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos t n os dos incisos VIII e IX do artigo 4° da 

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

I oteltem: 001.000 
I ase: Propostas 

DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA EPP R$ 56.0000 
RBO SERVICOS PUBLICOS E PROJETOS MUNICIPAIS EIRELI 	 R$ 70,8000 
IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	 R$ 60.0000 
DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI - EPP 	 R$ 59,9600 

Fase: 1" Rodada de Lances 
IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	 R$ 56,9000 

DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI - EPP 	 R$ 56,8500 
RBO SERVICOS PUBLICOS. E PROJETOS MUNICIPAIS EIRELI 	 R$ 70.8000 

Fase: 2' Rodada de Lances 
IUDS INSTITUTO UNIVERS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

	
R$ 54,0000 

DEDALUS CONCURSOS E "I ;tEINAIV1ENTOS EIRELI - EPP 
	

R$ 53.9500 

Fase: 3° Rodada de Lances 
IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	 R$ 51,2000 
DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI - EPP 	 R$ 51,1500 

Fase: 4° Rodada de Lances 
IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	 R$ 48.5000 

Emitido em 29/05/2019 às 10:36 08 



s respectivas empregas após a 

DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI - EPP 
Fase: 5° Rodada de Lances 

IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI - EPP 

Fase: 6' Rodada de Lances 
IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI - EPP 

Fase: 7' Rodada de Lances 
IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI - EPP 

I 	8' Rodada de Lances 
IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI - EPP 

R$ 48.4500 

R$ 46.0000 
R$ 45,9500 

R$ 43.6000 
R$ 43,5500 

R$ 41.3000 
R$ 40,0000 

R$ 38,0000 
R$ 40,0000 

0.00% 

0.11% 
0.00% 

0.11% 
0.00% 

3.25% 
0.00% 

0.00% Vencedor 
5.26% Declinou 

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: 001.000 
IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	R$ 60,0000 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Lote/Item: 001.000 
DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI - EPP 	 R$ 59.9600 

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

Lote/Item: 001.000 
RBO SERVICOS PUBLICOS E PROJETOS MUNICIPAIS EIRELI 	R$ 70,8000 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Classificação 

I° Lugar 

2° Lugar 

3° Lugar 

NEGOCIAÇÃO 

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

HABILITAÇÃO 

U-)erto o 2° envelope do licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos 
requisitos estabelecidos no edital. 
Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregooeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e 
colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica. 

Licitantes Situação 

Habilitado 

•Motivo 

IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

RESULTADO 

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

001.000 	IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	 R$ 60.0000 

Situaçã 

Vencedc  

ADJUDICAÇÃO 

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

ENCERRAMENTO 

'- 11\ elopes documentação não abertos das empresas DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E 
~fIDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI— EPP e RBO SERVICOS PUBLICOS E PROJE O 

DE CARREIRAS L A EPP, 
MUNICIPAIS El 
	

I foram 
,evocados e rubricados para constar no processo e os originais devolvidos em mão aos representantes de 
conclusão do presente certame.  

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e repre e antes dos 
licitantes relacionados. 

  

Emitido em 29/05/2019 às 10:3 Página 2 de 3 



REPRESENTANTES DAS EMPRESAS 

A-2  

PREGO -EXEQUIPE' 10 

EDER BORGES DE ALMEIDA VARELLA PINI 

IUDS INSTITUTO I ERSA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

• :ALIELE PIN 

)(RECTA DESE 
(. 'AUFIRAS LTDA P 

AL i CORDEIRO 

Equipe de apoio 

1ARCUS VINICIUS ALMEIDA PINTO 

DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI - EPP 

[MENTO INSTITUCIONAL E DE 

Não houve registro de ocorrências. 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

ASSINAM: 

ROBERTO BARIONE FILHO 

RBO SERVICOS PUBLICOS E PROJETOS MUNICIPAIS EIRELI 

Emitido em 29/05/2019 às 10:::.6:16 
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\J 
ANDERLEI MAGNUSSO 
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° 37/19, as empresas: IUDS — 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 

como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

ORGANIZAÇÃO E LABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. 

Conchal, 31 de maio de 2019. 

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

CNPJ 45.331.188/0001-99 — e-mail: gabinereVconchal.sp.gov.br  — Home Page: hrtp://www.conchal.sp.gov.br   



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONOTAI, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE UCITAÇÃO E CONTRATOS 

CONTRATO N° 16/19 
PREGÃO PRESENCIAL N° 37/19 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.700/19 

Aos 31 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 IUDS - INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, situada na 

n° Rua Bom Pastor, n° 2.100, Bairro 'piranga, na cidade de São Paulo/SP, 

CEP. 04.203-002, e-mail: conta(ijurls.qrc,, Fone (11) 2061-9227, inscrita no CNPJ 

n° 18.110.285/0001-89 e Inscrição Estadual n° Isento, representada pelo Presidente 

Sr. Eder Borges de Almeida Varella Pini, portador do CPF n° 298.846.686-07 e RG 

n° 23.549.270-X, denominada CONTRATADA, para celebrar o presente instrumento, 

resultado do certame, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", de acordo e conforme a Lei 

Federal n° 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 

Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e 

às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO, 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 cia CONTRATADA: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 

IY 	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. 

Rua Evancisco Ferreira Alve; ne 264 	 Conchal SP - CEP: 13133S-000 

Telefone (19) 3366-8600 / Fax: (.19) 3366-3614 	licitacagaDeonchal-si)-8kiv-br: 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
""T 

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 

3.1. Fica ajustado o valor do presente instrumento em R$ 9,50 (nove reais e cinqüenta 
centavos), por taxa de inscrição. 

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. Os pagamentos das taxas de inscrições serão efetuados pelos próprios candidatos, 
na data em que se inscreverem, diretamente à CONTRATADA, pelo preço 
estabelecido na proposta, através de boleto bancário. 

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 
econõmico-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. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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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 Sra. Camila Bonatti Gomes -
Diretora do Departamento de Recursos Humanos, desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

11.1. Fazem parte integrante deste instrumento contratual: 
• Edital; 

Rua Francisco Ferreira Alves n'2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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• 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° 8,666/93 atualizada. 

IUDS - INSTITUTO UMV SAL DE DE ENVOLVIMENTO SOCIAL 
Eder Borges de Almeida Varella Pini 

Presidente 

flua Francisco Ferreira Alves n`-2 364 - Centro -- Conchal SP -- CEP: 13835-000 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.700/19 

TERMO DE REFERÊNCIA 

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

organização e elaboração de concurso público para nomeação dos cargos 
necessários para Prefeitura do Município de Conchal - SP. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. 	Considerando a necessidade de servidores concursado para preencher o quadro 

funcional desta Prefeitura, sendo de total interesse público para o bom andamento 
das atividades da mesma, conforme Processos n°. 978/2019, 1658/2019 e 
2611/2019. 

3. DESCRIÇÃO: 
3. 1 . 	QUANTITATIVO: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO R$ UNITÁRIO POR INSCRIÇÃO 	1 

01 Ensino Fundamental sem Prova Prática R$ 9,50 

02 Ensino Fundamental com Prova Prática R$ 9,50 

03 Ensino IVIedio/Técnico R$ 9,50 

04 Ensino Superior R$ 9,50 J 

3.2. 	DESCRIÇÃO DETALHADA POR DIVISÃO, A SABER 

Cargo N° Vagas Salário Base 
Inicial 

Jornada de 
Trabalho  

Horas/Mensais 

Instrução 
e Exigência 

Prova 
Prática 

Agente 
Comunitário - 

PSF "USF 
Valentin 

Bordignon" 

1 - CR 
El.A 

R$ 1 .357,16 
220 h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Agente 
Comunitário - 

PSF "USF Nestor 
Martins de 
Camargo" 

1 - CR 
.E,'1A 

R$ 1.357,16 
220h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Assistente 
Social 

01 
HlA 

R$ 1.818,40 
180h 

—a 

Conforme 
descrição idem 	Não 

item 3.2.15. 

- 

Rua Francisco Ferreira Alves 112 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 1.3835-000 
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Atendente de 
Consultório 

Dentário 
1 - CR 

EIA 	I 

R$ 1.357,16 
220h 	1  

Conforme 
descrição idem 	Não 

item 3.2.15. 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Feminino 
• 1 - CR 

Al.A 

R$ 1.039,69 
220h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Sim 

--i 

Cozinheiro 02 
B 1A 

R$ 1.052,73 
220h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Sim 

Enfermeiro - 
PSF 

1 - CR 
L IA 

R$ 3.773,36 

Conforme 
 

220h descrição idem 
item 3.2.15. 

Não 

Farmacêutico 1 - CR 
G lA 

R$ .1.640,98 
180h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Fonoaudiólogo 1 - CR 
G lA 

R$ 1.640,98 
180h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Inspetor de 
Alunos 

1 - CR 
CiA 

R$ 1.064,10 
220h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Médico Clínico 
Geral 

1 - CR 
J1A 

R$ 2.2'70.74 

Conforme 
 

60h descrição idem 	Não 
item 3.2.15. 

__... 

Médico 
Ginecologista 

1 - CR 
J1A 

R$ 2.270,74 
601i 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Médico Pediatra 1- CR 
JIA 

R$ 2.270,74 
60h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Médico - PSF 1 - CR 
NIA 

R$ 9.808,59 
220 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Médico 
Psiquiatra 

1 - CR 
J1A 

R$ 2.270,74 
60h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Motorista 1. 	CR 
Dl.A 

R$ 1.188,62 

220h 

ou 12x36 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Sim 

1 

Professor de 
Educação Básica 

I - Educação 
Infantil 

01 , 
Al 

R$ 1.918,46 
150h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Professor de 
Educação Básica 

I - Ensino 

1 - CR 
Al 

RS 1.918,46 
150h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 
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Fundamental 

Professor de 
Educação Básica 
II - Matemática 

1 - CR 
Al 

R$ 1.026,61 
60h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Professor de 
Educação Básica 

II - Educação 
Física 

1 - CR 
Al 

R$ 1.026,61 
60h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Professor de 
Educação Básica 

II - Inglês 
1 - CR 

Al 

R$ 1.026,61 
6011 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Professor de 
Educação Básica 

II - História 
1 - CR 

Al 

R$ 1.026,61 
60h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Psicólogo 1 - CR 
GlA 

R$ 1.640,98 
180h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Psicopedagogo 1 	CR 
1( 1.A. 

R$ 2.804,70 
150h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Servente 02 
AIA 

R$ 1.039,69 
220h 

--1-- 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Sim 

Técnico de 
Enfermagem 

1 - CR 
EIA 

220h 
R$ 1.357,16 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Técnico de 
Enfermagem - 

PSF 
1 - CR 

EIA 

R$ 1.357,16 
220h 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

Terapeuta 
Ocupacional 

1 - CR 
G lA 

130h 
R$ 1.640,98 

Conforme 
descrição idem 

item 3.2.15. 
Não 

3.2. 	DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 
3.2.1. A realização de inscrições, preparação e aplicação das provas, análise dos títulos, 

elaboração da lista de classificação geral de candidatos, análise e decisão quanto a 
recursos; 

3.2.2. Elaboração do modelo de Decreto Autorizador e Nomeador da Comissão do 
Concurso Público; 

3.2.3. Elaboração de cronograma geral; 
3.2.4. Elaboração de programa de estudo para todos os cargos; 
3.2.5. Fornecer fichas de inscrição para candidatos, na quantidade necessária; 
3.2.6. Receber as inscrições dos candidatos via internet com a supervisão da 

CONTRATADA; 
3.2.7. Elaboração do edital para abertura de inscrições atendendo a legislação municipal; 
3.2.8. Elaboração de concurso publico com observância de todas as leis municipais 

relativas ao assunto; 
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3.2.9. Elaboração do edital das inscrições deferidas, local, data e horário de aplicação das 
provas; 

3.2.10. Confecção, reprodução, aplicação e correção das provas; 
3.2.11. Coleta e análise dos títulos; 
3.2.12. Elaboração de edital divulgando o resultado final da seleção, com nome, numero da 

inscrição e notas obtidas pelo candidato em cada prova e média final, observando a 
média mínima (5,0) para aprovação, bem como o nome de todos os não aprovados e 
daqueles que não comparecerem no exame; 

3.2.13. Respostas de eventuais recursos interpostos pelos candidatos, e 
3.2.14. Elaboração de relatório final contendo todos os atos da seleção pública, exceto 

publicações oficiais para homologação da Autoridade Municipal. 
3.2.15. Para melhor conhecimento da função de cada cargo a licitante poderá solicitar via 

e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  o anexo contendo minuciosamente a descrito. 

4. EXIGÊNCIAS: 

	

4.1. 	Os serviços serão recebidos pela CONTRATANTE na forma e prazos estabelecidos 
no inciso I, do artigo 73, da Lei Federal n° 8.666/93 com suas posteriores 
alterações. 

	

4.2. 	Durante o prazo de vigência do instrumento contratual, não for emitido pelo 
Departamento responsável qualquer Ordem de Serviço, o mesmo ficará 
automaticamente rescindido, cabendo à CONTRATANTE custear as despesas da 
CONTRATADA até a data da 'rescisão. 

	

4.3. 	Quaisquer alterações nas condições previamente estabelecidas no instrumento 
contratual se dará por meio de "Termo Aditivo ao Instrumento Contratual", que a 
este se aderirá, passando a fazer parte dele, sendo que o mesmo se dará de comum 
acordo entre as partes conforme artigos 57 e 65, da Lei Federal n° 8.666/ 93 com 
suas posteriores alterações. 

	

4.4. 	O início do Concurso Público será autorizado pelo Departamento competente 
através da emissão de Ordem de Serviço especifica, na qual deverão estar 
especificados os serviços a serem realizados, bem como todos os dados relativos às 
vagas, pré-requisitos, condições de trabalho das vagas do concurso público, dados 
estes necessários à elaboração do edital. 

	

4.5. 	Cópia autenticada de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a 
aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 
licitação. 

	

4.6. 	No ato da assinatura do instrumento contratual a empresa vencedora deverá 
obrigatoriamente apresentar o seguinte documento: 

4.6.1. Comprovante de registro do profissional responsável pela Empresa junto ao CRA -
Conselho Regional de Administração (Carteira de Administrador). 

4.6.2. A não apresentação do documento constante do item anterior, implicará na não 
assinatura do instrumento contratual, não cabendo prazo para nova apresentação 
bem como ficará a empresa sujeita às penalidades da Lei, e a Prefeitura convocará 
a empresa classificada em segundo lugar para apresentação dos respectivos 
documentos e assinatura do instrumento contratual ou a classificada na ordem 
imediata de classificação, nas mesmas condições e preços apresentados pela 
primeira colocada. 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

	

5.1. 	O prazo de vigência contratual será d.e 90 (noventa) dias contados a partir da data 
de assinatura do presente instrumento contratual. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

	

6.1. 	Em até 90 dias contado a partir da assinatura do presente instrumento contratual. 
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7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. 	A definir pela CONTRATANTE. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. 	Nos termos do Art. 56 "caput" da lei federal n° 8.666/93 atualizada. 

9. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
09.1. 	Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( ) art.16 	( ) art. 17. 

Nenhuma 

10. ESTIMATIVA DE PREÇOS: 
10.1. 	Média de Preços: 

Ensino Fundamental sem Prova Prática R$ 30,00 
Ensino Fundamental com Prova Prática R$ 37,66 

Ensino Médio/Técnico R$ 45,00 
Ensino Superior R$ 59,33 

11. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
11.1. Camila Bonatti Gomes - Diretora do Departamento de Recursos Humanos. 
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Assinatura: 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
IUDS - INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
n° 16/19. 
Contratação de empresa especializada para organização e 
elaboração de concurso público. 
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 1.993, 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 comunicáda 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, 31 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 sidencial completo: Rua Luiz Refundini, n° 118, Bairro Jardim Novo Horizonte, 
Conchal/ 
E-mail in 
E-mail pe 
Telefones: 

, CEP 13.835-000. 
ucional prefeitogconchal. sp.gov.br  
al: vandomagnussonghotmail.com  
) 3866-1554 

R a Francisco Ferreira Alves nQ 364 - Centro Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 Fax: fJ9) 3866-261A 	lidtwm@conchat.sp.gov,hr  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

OlJU 3 '") 

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•  CEP 13.835-000. 
E-mail insti cional prefeito@conchal.sp.gov.br  
E-mail pes :1: vandomagnusson@hotmail.com  
Telefones: ( 	866-1554 

Assinatura: 

Pela CONTRA ADA: 
Nome: Eder Borges de Almeida Varella Pini 
Cargo: Presidente 
CPF: 298.846.868-07 RG: 23.539.270-X 
Data de Nascimento: 10/03/ 1983 
Endereço residencial completo: Rua Bom Pastor, n° 2.100, Bairro Ipiranga, na cidade de São 
Paulo/SP, CEP 04.203-002 
E-mail institucional: contatogiuds.org  
E-mail pessoal: ederO iuds.org.br  
Telefone: (11) 9.4088-0890 

Assinatura: 

Rua Francisco Ferreira Alves 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8611. - e-rnaffi ficitgenoteconchal.sp.gov.br  



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 	 — 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 VANDEIL1LEI NIAGNIISSON 
~eito Municipal 
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TERMO DE "munc.AvÃ.c. E xcpmcia"AvAc, 

Fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA como vencedora do 
"PREGÃO PRESENCIAL" N' 37/19, as empresas: IUDS —
INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
inscrita no CNPJ: 18.110.285/0001-89, vencedora do certame, 
perfazendo o valor global de R$ 9,50 (nome reais e cinqüenta 
centavos) por taxa de inscrição, tendo como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DB CONCURSO PUBLICO_ 

Conchal, 31 de maio de 2019_ 

LUIZ VANTEIERI.MI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

 

=imo DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 14/ 1 9 - Processo 2654/19 - Pregão Presencial 
35/19 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de transporte de alunos da rede de ensino -
Contratante: Prefeitura do Município de Conchal - Contratada: 
Executiva 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 
3 7/ 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/ 1 9. 
CONTRATO 17/19 - Processo 3.635. 2.636 e 2.637/19 -
Dispensa de Licitação 05 / 1 9 - Objeto: Contratação de 
instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente 
da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional -
Contratante: Prefeitura do Município de Conchal - Contratada: 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC -
Valor R$ 18.226,70 - Assinatura: 05/06/19. 
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: Contratação de empresa para prestação d.e 
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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