
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 	000057 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 46/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.386/19 

DATA DA SESSÃO: 05/07/19 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 05/07/19 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIA1V1ENTO: 05/07/19 das 09:30 ás 10:00 
horas. 
LOCAL: Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira 
Alves n° 364, Centro em Conchal SP (Sala de Licitações). 

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

Centro, Conchal SP, através do Prefeito Municipal, o Sr. LUIZ VANDERLEI 
MAGNUSSON, torna público, que o Pregoeiro, nomeado através 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", o qual será processado e julgado de 
conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 10.520 de 17/07102  
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, Lei Complementar n° 123/06  
alterada pela Lei Complementar n° 147/ 14. 

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

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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS DE ALUNOS, 
para suprir/atender a necessidade do município. As especificações mínimas 
detalhadas do objeto deste edital constam no Termo de Referência, 
ANEXO VI qual faz parte integrante deste edital. 

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

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

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

	

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

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

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

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

art. 87, Inciso III da Lei Federal n°. 8.666/93; 
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 
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escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço. 

5.5. A falta da declaração ou da ficha mencionada nos subitens "d" e "e", ou sua 
imperfeição, não conduzirá ao afastamento da licitante, mas tão somente 
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° 46/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.386/19 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 05/07/19 

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

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

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

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

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

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

7.2.10. 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. su. 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° 46/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.386/19 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 05/07/19 
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8.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
(ART. 28 DA LEI N° 8.666/93) (Art. 4°, XIII DA LEI FEDERAL 10.520/02) -
(REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.440 DE 2011):  

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

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

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

	

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

	

8.2.3.2. 	As certidões de prova de regularidade fiscal emitidas nos termos do Decreto  
n° 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 fisica. 

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

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

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

8.4.3. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação 
e habilitação com a administração pública (ANEXO V). 
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8.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART.30 DA LEI N° 
8.666/93):  

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

8.6. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO:  
8.6.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 

empresa licitante de que no momento da assinatura da ata de registro de preços, 
apresentará a documentação exigida no item 4.1. 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:  
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9.2.1. Após protocolização dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

9.2.2. Concluídas a fase de recepção e credenciamento dos representantes das licitantes, o 
Pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 
conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 

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

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

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

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

	

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

	

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

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

9.3.9.2. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, com redução mínima acima de R$ 0,02 (dois 
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; 
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9.3.10.2. O lance mencionado na alínea anterior deverá ser inferior àquele considerado 
vencedor do certame; 

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

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

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
10.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 

licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com 
registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 
até 03 (três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contra-razões em igual numero de dias, que começarão a correr do término do prazo 
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, sendo que o recurso 
deverá ser protocolizado no Setor de Protocolo desta Prefeitura, das 09:00 às 16:00, 
devidamente assinado, juntando a respectiva procuração com amplos poderes, nos 
termos do XVIII e XX da Lei Federal n° 10.520/02. 

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

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

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

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

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

licitante vencedora, serão 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 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conclialsp.govár 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 000065 
ESTADO DE SÃO PAULO 	 JP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

60 (sessenta) meses, de acordo e conforme estabelecido pelo art. 57, II da Lei Federal 
n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

	

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

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

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

	

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

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

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

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

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

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

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

a) Notificar, formal e tempestivamente, a empresa licitante sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

b) Notificar a empresa licitante por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

c) Aplicar as sanções nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada pertinentes, em 
caso de inadimplemento. 

d) Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir a qualquer 
momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

	

15. 	DO PAGAMENTO: 
15.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuada pelo 

município em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou 
mensalmente para prestação de serviços, na forma de Boleto ou Ordem Bancária em 
conta corrente indicada pela contratada, mediante apresentação das respectivas 
Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo acompanhamento 
do contrato. 

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

15.3. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados créditos da empresa licitante 
para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe 
tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 
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15.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria empresa licitante, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos 
de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se 
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

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

16. 	DAS PENALIDADES: 
16.1. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 

percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

16.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a empresa licitante ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do art. 87 da Lei Federal n° 8.666193 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 ás 16:00 horas. 
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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. 

18. 	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
18.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses 
públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 

18.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades 
e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública 
deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do 
mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 

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

18.4. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo 
os documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa). 

18.5. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 
apresentado em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos 
consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país 
de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de 
serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 

18.6. O CNPJ e Inscrição Estadual a ser indicado nos documentos da proposta de preço e 
da habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente 
faturará e fornecerá o objeto da presente licitação. 

18.7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se 
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, sendo aceito apenas como forma de 
ilustração das propostas de preço. 

18.8. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 

18.9. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste edital, e a 
homologação do resultado desta licitação, não implicará em direito à contratação. 

18.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-
se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal na Prefeitura do Município de Conchal, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

18.11. O Prefeito Municipal, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou 
mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada. 
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18.12. No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não prejudicar a formulação das propostas. 

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

18.14. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário 
anteriormente estabelecido. 

18.15. A cópia completa deste edital poderá ser retirada gratuitamente, no site 
http:/ /www.conchal.sp.gov.br  e ou encaminhar solicitação através do e-mail: 
licitacaoQconchal.sp.gov.br  contendo numero do certame, razão social e telefone. 

18.15.1. Caso o interessado deseje retirar o edital impresso, deverá recolher o pagamento de 
R$ 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 DIAS DE EXPEDIENTE. 

Conchal, 19 de junho de 2019. 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

000069 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 46/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.386/19 

	 , inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

representante legal o Sr.(a) 	  portador(a) do 

RG n° 	 e CPF n° 	 , DECLARA, por seu representante legal 

infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4° da Lei n° 10.520/02 de 

17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e para fins deste Pregão 

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

plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

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

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 46/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.386/19 

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 nº 364 - Centro - Conchal SP •- CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.hr  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 46/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.386/19 

	 , 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 Alvesn2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 

Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@concbal.sp.gov.br  
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 46/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.386/19 

	 , nome da empresa (CNPJ) 

	  e Inscrição Estadual n° 	  com (endereço completo) à 

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

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

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 46/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.386/19 

TERMO DE REFERÊNCIA 

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

serviços de transporte intermunicipais de alunos. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. Considerando a revogação do processo licitatório, Pregão Presencial n° 30/19, devido 

pedido de impugnação do edital, e a necessidade de readequação do objeto; 
2.2. Considerando o alto número de estudantes universitários que se deslocam para 

instituições de ensino técnico e superior nas cidades vizinhas, em razão de não haver 
tais instituições que ministrem específicos cursos de ensino superior no perímetro 
urbano de nosso município; 

2.3. Considerando que o aumento do grau de instrução escolar de nossos munícipes 
poderá alavancar a mão de obra especializada, economia e entre outros fatores 
benéficos ao nosso município; 

2.4. Considerando o supracitado, a administração púbica municipal parte da premissa 
que a mesma deve auxiliar os estudantes fornecendo o transporte rodoviário para o 
deslocamento dos mesmos até as instituições de ensino da região; 

3. DESCRIÇÃO: 

ITEM: 01 
TIPO: Km rodado 

LOCAL DE SAÍDA: Praça Cônego Francisco Machado, Centro em Conchal - 
SP 

DESTINO Instituições de ensino no município de Araras - SP 

PERCURSO 
MÉDIO/KM DIA: 

75 km incluído pedágio cada veículos (percurso ida e 
volta). 

QUANTIDADE 
VEICULO: 

02 Veículos tipo ônibus rodoviário com capacidade de 
40 lugares sentados cada. 

EXIGÊNCIAS: 

Veículos em ótimas condições de conservação e limpeza, 
com no máximo de 20 anos de uso a partir da fabricação 
e do primeiro licenciamento, 	seguro por passageiro 
contra 	acidentes 	e 	óbito 	e 	demais 	normas 
regulamentadoras 	para 	o 	transporte 	de 	passageiro 
rodoviário e urbano incluindo a ARTESP. 

3.2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
3.2.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar veículo por aproximadamente 101 (cento e 

um) dias/ano referente ao restante do ano letivo. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchal.sp.gov.br  
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3.2.2 O veículo devera estar sempre licenciado e providos de todos os acessórios exigidos 
pelo CTB e demais normas pertinentes para atender o CONTRATANTE. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.11.A CONTRATADA para a execução dos serviços objeto deste termo de referencia será 
integral, única e plenamente responsável pelos passageiros, durante a execução do 
objeto contratado; 

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

3.2.13.Na parte interna deverão ser reservados espaços de dimensões convenientes para 
colocação de editais e avisos de interesse público, de acordo com as determinações 
do Município; 

3.2.14.0s veículos deverão ser dotados de equipamentos que garantam ao usuário 
confiabilidade, segurança, conforto, mobilidade, acessibilidade, além da proteção 
ambiental; 

Rua Francisco Ferreira Alves nfi 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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3.2. DA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS: 
3.3.1. Para substituição de veículos, a CONTRATADA deverá fazer solicitação por escrito 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.6. O empregado motorista executará, as seguintes atribuições: 
Esperar o sinal de partida dado pelo trocador antes de colocar o veículo em 
movimento, nos pontos de embarque e desembarque de passageiros; 

II 	Atender ao sinal dos passageiros, parando os veículos nos pontos estabelecidos para 
embarque e desembarque; 

III 	Não abandonar o veículo que estiver dirigindo, salvo por motivo de força maior ou 
caso fortuito; 

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

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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X 	Portar habilitação de acordo com a categoria exigida pelo Conselho Nacional de 
Trânsito- CONTRAN para o tipo de veículo a ser utilizado; 

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

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

4. EXIGÊNCIAS: 
4.2. Para a assinatura do presente instrumento contratual a empresa licitante deverá 

apresentar as seguintes cópias autenticadas em cartório competente: 
4.2.1. Certificado da ARTESP em nome da empresa; 
4.2.2. Registro individual da ARTESP dos veículos; 
4.2.3. CRLV dos veículos. 
4.3. O objeto devera atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 

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

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

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

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. Vigência A partir de 01 de agosto do ano corrente, por aproximadamente os 101 

(cento e um) dias do calendário letivo. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. Nas cidades circo vizinhas do Município de Conchal SP. 

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

9. AMOSTRA: 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

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

relativo ao exercício de 2019, a saber: 
11.1.1. n° 3390399999/123640015.2.101/02.12.05. (714) (716) - Fonte: Tesouro 
11.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( x) art.16 / ( ) art. 17 / ( ) nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
12.1. Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 46/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.386/19 

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 INTERMUNICIPAIS DE ALUNOS, 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 nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as 
despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, 
assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a 
integral execução do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária e entre outros conforme Sumula 
10 do TCE. 

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

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

MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/19 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.386/19 

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

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

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

a empresa 	 , situada na 	  n° 

Bairro 	 , na cidade de 	 , Estado de 	, CEP. 	  

inscrita no CNPJ n° 	 e Inscrição Estadual n° 	  

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

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

resultado do certame, do tipo "MENOR PREÇO", de acordo e conforme a Lei Federal n° 

10.520/0 2, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal 

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

seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS DE 
ALUNOS, de acordo com o edital do presente certame. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

II 

	

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

III 

	

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

IV 

	

	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço prestando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 
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V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for entregue e ou prestado em 
desacordo com apresentado na proposta. 

2.2 	Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

IV 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

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

3.3. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, 
na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento do contrato. 

3.4. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 
e das propostas de preços, bem como o da Nota de Empenho; 

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA 
-DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE 

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

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

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS PENALIDADES: 

6.1. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste instrumento, 
até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

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

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor do presente instrumento contratual; 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
6.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

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

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

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

CLÁUSULA SETIMA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei 
Federal n° 8.666/93 atualizada. 

CLAUSULA OITAVA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DO FORO 

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

THIAGO DOS SANTOS MARIA 
Pregoeiro 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 
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ANEXO ÚNICO 

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

TERMO DE ADESÃO 

	 , portador do CPF n° 	 e 

Carteira de Identidade n° 	 , residente e domiciliado no endereço 

 

n° no 	Bairro 

    

	 , na cidade de 	 , representante legal da 

empresa 	 , cadastrada no CNPJ/CPF sob o 	n° 

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

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

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

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

Cidade, / / . 

Assinatura do Aderente 

Telefone: 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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LEI N° 1.697 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009.  

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

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

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

PDS 

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

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

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

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

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

Art. 4° - O Poder Executivo deverá coordenar e incentivar a 
instituição do presente Programa em todo o Município. 
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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 MAIOCIH 
CHEFE DE GABINETE 	 DIRETOR JURÍDICO 

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

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

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

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

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

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

DECRETA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

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

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

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 

n° 	/19. 
Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte 
intermunicipais de alunos. 
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, interpoi. 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: 	  
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

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

Assinatura: 	  

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

Assinatura: 	  

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 	O OG091 
ESTADO DE SÃO PAULO 	 5t? 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 46/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.386/19 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAIS DE ALUNOS. 

de 	de 2019. Local: 

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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Processo n° 30/2019. 
Objeto:Aquisição de concreto usinado FCK 25 para constru-

ção de Escola Municipal 
' 	Data da Sessão de Abertura: 05107/2019, às 09h30 

0 Edital completo poderá ser retirado no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Canas, sito à Avenida 22 de 

Março, n.  369, centro, Canas - SP; ou pelo site www.canas. 
spgoubc Maiores informações pelo telefone 12 31516000. 

CÂNDIDO MOTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA 

AVISO DE UOTAÇÃO 
Acha-se aberto, nesta Prefeitura, o Pregão Presendal 

032/2019 - registro de preços p/aquisição de camisetas e 
jalecos Encerramento: 03/07/2019 às 09h00. O Echtal na Integra 
será fornecido aos interessados na Rua Henrique Vasques. 
180, das 9h00 às 11h00 e das 1400 as 16h00, ou pelo cite 
wenucandidomotacom.br. C.Mota, 19/05/2019 - Carlos Roberto 
Buena- Prefeito 

CÂNDIDO RODRIGUES 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÂNDIDO RODRIGUES 

AVISO DE LICITAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS N.  04/2019 -
O MUNICÍPIO DE CiNDIDo RODRIGUES. Estado de São Pado, 
torna publico para o conhecimento de quem passa interessar, 
que no dia 16 de julho de 2019, às 14hstl0min, na sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Cândido Rodrigues, sita 
na Rua São Paulo, 	321, Centro, Càndido Rodrigues/SP, será 
realizaria °Licitação', aberta através do Processo n.  14/2019, 
na modal idade Tomada de Preços, de n" 04/2019, do tipo menor 
preço dobai, tendo corno objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A EXECUÇÃO DE RECAPEAMEfITO ASFÁLTICO TIPO CBUÓ 
EM VIAS DO MUNICIPIO DE CÂNDIDO RODRIGUES/SP (AVENIDA 
DUILI O CIVOLaND. O instrumento convocatório e seus anexos 
poderão ser retirados ou consultados no horário normal de 
expediente na sede deste Órgão licitante de segunda a sexta 
feira das 08h0Omin as 1 lhOOmin e das 13h0Omin às 17he0rnin, 
ou no site wumicandidorodrigues.spgov.br. Informações podem 
ser obtidas através do telefone PABX (16) 3257-1133 ou ainda 
através do emai:licitacao@candidorodrigues.sp.gav.bc Cândido 
Rodrigues, 19 de junho de 2019. ANTONIO CLAUDIO FALCHI 
Prefeito Municipal, 

AVISO DE UOTAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS N.  05/2019 -
0 MUNICIPIO DE CANDIDO RODRIGUES. Estado de São Pado. 
toma público para o conhecimento de quero possa interessar, 
que no dia 17 de julho de 2019, as 1411s00, na sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Cindido Rodrigues, sita na Rua São 
Paulo, n°321, Centro, Cândido Rodrigues/SP, será realizada "Lici-
lação", aberta através do Processo tf 25/2019, na modalidade 
Tornada de Preços, de n° 052019, do tipo menor preço global, 
tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXE-
CUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CRU() EM VIAS 
DO MUNICIPIO DE CÂNDIDO RODRIGUES/SP (RUA SÃO PAULO 
E RUA ZELINDA NEGRI OVOLAtte. O instrumento convocatório 
e seus anexos poderão ser retirados ou consultadas no horário 
normal de expediente na sede deste órgão licitante de segunda 
a sexta feira das 08h0Omin as 11h00min e das 13h0Ornin às 
17h00min. ou no site wvonicandidorodriguesspgoubc Info, 
mações podem ser obtidas atreves do telefone PABX (16) 3257-
1133 ou ainda através do email: lidtacao@candidorodrigues.  
spgov.bc Cândido Rodrigues, 19 de junho de 2019. ANTONIO 
CLAUDIO FALCHI - Prefeito Municipal. 

CAPELA DO ALTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO  

DIVISÃO DE LICITAÇÕES - EDITAL COM DATA RETIRCADA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 076/2019 
TOMADA DE PREÇOS n° 009/2019 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para exe-

cução de Obras de Pavimentação Asfalto, Retapeamento e 
Sinalização em diversas mas 

DATA DA REAUZAÇÃO: 04/0712019 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 10h0Omin 
O Edital completo no site: www.capeladoalto.sp.gostbr e 

maiores informações na Divisão de Licitações sito á Praça São 
Francisco n° 26- centro-Capela do Alto/SP- te1.15 3267-8812 
ou pelo e-mai I icirecao@capeladoaltosp.gov.br  

Capela do Alto, 19 de Junho de 2019. 
feridos Gonçalves - Prefeito Municipal. 

CARATSUATATURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA 

DECISÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 
Os Secretários Municipais da Estancia Balnearia de 

Caiaguatatuba: MARCEL LUIZ GIORGETI SANTOS, LEANDRO 
BORELLA BARBOSA. EUGENIO DE CAMPOS JUNIOR, PEDPO IVO 
DE SOUSA TAU, MARCIA REGINA PAIVA SILVA ROSSI, I IARIA 
LONA BARACAT VIEIRA no uso de suas atribuições legais •r nos 
termos do Derreto Municipal n° 649, de 06 de março 201 , em 
vista ao que consta no Processa Interno n°6529/2019 - Pau,' 
Presencial o' 23/2019, bem corno Parecer Juridico 	327/20 3 
da Assessoria de Governança da Secretaria Municipal de Ach .-
nistração, decidem REVOGAR o referido certame, com Amor -
mento no artigo 49, da Lei Federal n' 8.666/93 e suas alteraça-• 
Publique-se a presente Decisão na Imprensa Oficial, dentro ftt5 

prazo legal. Caraguatatuba, 18 de junho de 1019. MARCEL UR" 
GIORGETI SANTOS - Secretario Municipal de Meio Ambiente. 
Agricultura e Pesca, LEANDRO BORELLA BARBOSA - Secretário 
Municipal de Urbanismo, EUGENIO DE CAMPOS JUNIOR - Secre-
tário Municipal de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão 
PEDRO IVO DE SOUSA TAU - Secretário Adjunto Municipal de 
Administração MARCIA REGINA PANA SILVA ROSSI- Secretária 
Adjunta Municipal de Educação, MARIA LUIZA BARACAT VIEIRA 
- Secretária Municipal de Comunicação Social. 

ATA DE REUMÃO DA CEL DE OBRAS DE ENGENHARIA -
TOMADA DE PREÇOS fii° 04/2019 - PROCESSO N.  5650/2019 
- Tendo em vista as Atas de Julgamento da HABILITAÇÃO e PRA 
POSTAS da Tomada de Preços n° 04/2019 que tem por objeto a 
contratação de empresa para execução de IMPLANTAÇÃO DO 
COMPLEXO TURÍSTICO MIRANTEDO CAMAROEIRO- FASE 02, a 
Comissão Especial de Licitação de Ohms de Engenharia, nome-
ada pelo Decreto Municipal MI 1.047, de 22/01/2019 reuniu-se 
para deliberação da classificação final da licitante OFK ENGE-
NHARIA BREU- RS 3.200.366,83, sendo dedarada VENCEDORA 
no presente certame. Os autos do Processo encontram-se com 
vista franqueada aos interessados 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PE 0° 06/2019 - Processo 11° 5130/2019 - RP 482019 -

Objeto: Registro de Preços de material de papelaria e artesanato 
para disciplinas de aries.Adjudicadas DAGEAL - COMÉRCIO DE 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO ME - Itens I, 2, 3. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
19, 14, 15, 16, 17, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.38 e 39 - Valor: R5 
43.925,56 - SIMONE KACMNO DE ARAUJO ME - Itens 4, 20, 22, 
23, 24, 25. 26, 27.28,29, 30, 40, 41,42, 43, 44 e 45 - Valor. R$ 
12.108,78 - VIVO LICITAÇÕES EIREU - Itens 18 e 19 - Valor. 
16.170,00 - Assinatura: 05.06.2019. MARCIA REGI A PAIVA 
SILVA ROSSI - Secretária Adjunta Municipal de Educação da 
Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de (trago tatuba. 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PE N° 06/2019 - Processo N° 5130/2019 - RP 4812019 - 

Objeto:Registro de Preços de material de papelaria e artesanato 
para disciplinas de artes. ComprailliSsárias: DAGEAL - COMER-
CIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO ME - hena 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38e 
39 - Valor: RS 43.925.55 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME - 
Itens 4,20,22,23,24, 25.26.27,28,29,30.40.41.42. 43,44 e 
45 - Valor: RS 12.108,78-VIVO LICDAÇÕES EIREU-Itens 18 e 
19-Valor 16.170,00 -Assinatura:05.06.2019. MARCIA REGINA 
PAIVA SILVA 60551- Secretária Adjunta Munidpal de Educação 
da Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Caraguatatuba 

RETIRCAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.  06/2019 - PRA 
CESSO N. 10.073/2019 - ATA DE REUNIÃO DA CON1SSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA - Objeto: 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS - ACESSO AO 
MIRANTE DO CAMAROEIRO. Fica retificaria a publicação do dia 
13.06.2019 nos jornais DOE e DOU. Onde se lê: 'A Comissão 
deliberou por CLASSIFICAR as licitantes como segue: 1° lugar. 
OFK ENGENHARIA EIREU - RS 1.074.833,59; e 2° Legar: I R 
CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - R5 1.080.116,06. 
Leia-se: "A Comissão deliberou por CLASSIFICAR as licitan-
tes como segue: 1° Lugar: OFK ENGENHARIA MEU - Ri 
1.074.833,59; e 2° Lugar. IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA - RS 
1.080.116,0e Os autos do Processo encontram-se com vista 
franqueada aos interessados 

CHAMAMENTO PUBUCO N. 062019 - EDITAL AP 142/2019 
- PROCESSO N°18874/7019 

MARCOS DOS SANTOS FLEIRE, Chefe de Gabinete da Pre-
feitura Municipal da Estancia Balnearia de Caraguatatuba faz 
saber aos interessados que w encontra abano nesta Prefeitura 
o CHAMAMENTO PUBLICO N.  06/2019, cujo objeto e a Seleção 
Pública de empresas patrocinadoras para os eventos "16° 
Festival da Tainha" a '22° Festival do Camarão", tendo como 
exclusividade de fornecimento de bebidas e caixas térmicas a 
Moio de contrapartida e/ou espaço para divulgação e exposição 
de seu produto/serviço - Recebimento das Propostas será até 
as 9h30min do dia 28106/2019, a nesta mesma, às 10h0Dmin, 
serão abertos em ato público, pela Comissão Permanente de 
Licitação-Au Siqueira Campo; 44, Centro. O Edital encontra-se 
disponível no site da Prefeitura: www.caraguatatubaspgov.br/ 
licitacoes 

CARAPICUi8A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA 

Extratos: 
TERMO DE ATA N. 34119 CONTRATADA: RUMAR COMER-

OAL LIDA EPP, PROC. ADM 5121/19 - OBJETO: Registro de 
preços para aq.de  material hidráulico - MOD. PP 36/19 VIG. 12 
meses, valor R$ 153.975,00 a partir de 02105/19 

TERMO DE ATA N. 35/19 CONTRATADA: SANETAM COM 
DE TUBOS E CONEXÕES LTDA, PROC. ADM 5121/19 - OBJETO: 
Registro de preços para aq.de material hidráulico - MOO PP 
36/19 VIG. 12 meses, valor Rã 54.582.75 a partir de D2/05/19 

TERMO DE ATA N. 26/19 CONTRATADA LL COMERCIO DE 
BRINQUEDOS LIDA EPP, PROC. ADM 5121/19- OBJETO: Registro 
de preços para aq.de material hidráulico - MOD. PP 36/19 via 
12 meses valor 95 41.091,82 a partir de 02/05/19 

TERMO DE ATA N° 37/19 CONTRATADA: ELETRIFICAR COM. 
DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANU-
TENÇÃO LTDA ME, PROC. ADM 5121/19 - OBJETO: Registro de 
preços para aq.de  material hidráulico- MOO PP 36/19 VIG. 12 
meses, valor R$ 4.278,00 a partir de 02/05/19 

TERMO DE ATA N. 38019 CONTRATADA: MAX CATE AUTO-
MAÇÃO E SEGURANÇA LIDA EPP, PROC. ADM 5121/19- OBJE-
TO: Registro de preços para aq.de  material hidráulico - MOD. PP 
36/19 VIG. 12 meses, valor R$ 38.858,15 a partir de 0245/19 

TERMO DE ATA N° 39/19 CONTRATADA: RICARDO DE 
ALMADA SOUZA- EPP, PROC. ADM 38891/18 - OBJETO: Regi, 
tro de preços para castração de cães e gatas - MOD. PP 13/19 
VIG. 12 meses, valor ES 482.400.00 a partir de 02/05119 

TERMO DE ATA N.  40/19 CONTRATADA: DELTA ELETRO-
MOVEIS LTDA EIREU, PROC. ADM 6205/19 - OBJETO: Registro 
de preços para aq.de televisores MOD. PP 38/19 VIG. 12 meses, 
valor 85 120.320,00 a partir de 06/05/19 

TERMO DE ATA N° 41/19 CONTRATADA: UA GRÁFICA COM 
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS-EIREL. EPP. PROC ADM 
6605/19 - OBJETO: Registro de preços para aq.de pasta em 
cartolina - MOD. PP 48/19 VIG. 12 meses valor RS 149 721 00 
a partir de 1510509 

TERMO DE ATA 0° 42119 CONTRATADA: CEIAA ASFALTOS 
LTDA. PROC. ADM 9310/19 - OBJETO: Registro de preços para 
aq.de  emulsão asfáltica - MOD. PP 50/19 VIG. 12 meses, odor 
RS 319.200,00 a partir de 16/05/19 

Pregão Presencial n° 68/19 
Processo Adm. n° 12866/2019 
Não teve provimento a impuganação imperada pela 

empresa Arnad Com. e Transporte de 90s Ltda., nos autos do 
processo supra. 

Tomada de Preços n" 09/19 
Processo tr 508309 
Foi considerada classificada a empresa RECOMA CONSTRU-

ÇÕES, COM INDÚSTRIA LTDA 
ConcorrEnda n° 09/19 
Pese Adm. n° 5269/19 
Foram consideradas habilitadas as empresas: °BRAMI% 

LIDA, B&B CONSTRUÇÕES LTDA.. TECLA CONSTRUÇÕES LTDA., 
VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA., TETO CONSTRUTORA 5/A, MDR 
CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA., e H2 OBRAS CONS-
TRUÇÕES LIDA, e inabilitada a empresa CONSTRUTORA ERAS-
FORO LTDA. por não atender ao item 10.3 do edital. 

Concorrência n° 08/19 
Proc. Adm. n° 176969/18 
Foram consideradas habilitadas as empresas: NIDBOUT 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI, e GP COMÉRCIO E DISTRI-
BUIDORA DE MOBIUARIO URBANO LTDA. 

Torrada de Preços n°18/19 
Proc Adm. n" 12009/19 
Foram consideradas habilitadas as empresas: WINTER CrAR-

DEN 019E0 - EPP, B & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., 
e VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA. 

Homologação/Adjudicação da Concorréncia n° 02/19 
Prou.so o° 7912119 
Fica homologado e adjudicado o objeto da licitação supra a 

empresa Winter Garden Eireli - EPP. 
Pregão Presencial n° 76/19 
Processo Adm. n.  4388/2019 

• Objeto: Registro de preços para aquisição de tonem e 
cartuchos 

Recebimento e abertura dos envelopes: dia 05/07110 ás 
09:00 horas 

Edital disponível no site: wenrccarapicuiba.sp.gov.br  e no 
Depto.de Licitações e Compras, p/retirada som mídia de cd 
gravavel na Av.Presidente Verga; 280. Inlormações: 11-4164-
5500, ramal 5306. 

Carapicuiba, 19 de junho de 2019 
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeita 

CASTILHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 

Proomne Licitai/Mo 37/19. Pregão 25/19. Objeto: Registro 
de preços para aquisição de fogos de artificies, para atender as 
necessidades da Administração Municipal. Edital de Rerratifica-
ção. 1 - Rua alterada a data constante no preàmbulo do edital,  

prevista para a realização do certame supra, para 10 de julho de 
2019, ás 15 horas.As demais cláusulas e condições permanecem 
inalteradas. Castilho - SP, 19 de junho de 2019. Aparecida de 
Fátima Gavioli Nascimento-Prefeita, 

Termo de Homologação. Processo Lieitatério 31/19. Pregão 
2209. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de locação de concen-
trador de oxigenoterapia e recarga de cilindro de oxigênio, para 
pacientes acamados e com indicação médica. Considerando a 
adjudicação constante da ata dos trabalhos da sessão publica de 
julgamento, lavrada pelo Sc Pregoeiro, designada pela Portaria 
n° 058, de 27/03/2019; e a regularidade do procedimento, hei 
por hem, com base na Lei Federal n° 10520, de 17 de julho de 
2002, Homologar os itens do abjeto licitado à empresa abaixo 
delineada e determinar que sejam tomadas as providências 
ulterior.. Write Martins Gases Industriais Ltda. Rua João 
Costa Martin, 165 - Distrito Industrial. Bauru - SP. CNPJ (ME): 
35.820.448/0095-19. Item: 01- valor unitário: RS 80,00 (Oitenta 
reais). valor total RS 16.000,00 (Dezesseis mi reais); citem: 02 
- valor unitário: RO 173.00 (Cento e setenta e três reais)- valor 
total: ES 41.520,00 (Quarenta e um mil e quinhentos e vinte 
reais). Castilho -SP, 19 de junho de 2019. Aparecida de Fátima 
Gaviolli Nascimento - Prefeita. 

Acha-se aberto, na Prefeitura do Municiai° de Castilho, o 
Processo Licitar/Mo 309, na modalidade de Pregão 21/19, na 
forma presencial, para a contratação de empresa especializada 
em assessoria, consultoria e análise na área de Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho, fornecendo respaldo legal 
na daboração de laudos e na minada de decisões quanto à 
incidência de insalubridade, periml.idade e direito a aposenta-
doria especial. Data: 11 de Julho de 2019. às 09 horas O edital 
completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados na 
Praça da Matriz, 147, na cidade de Castilho, Estado de São Pado, 
e o arquivo digital será dispenibilizado polo e-mai: licitacaordi 
castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se fizerem 
necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão 
de Licitações desta municipalidade, ou através do telefone 
(18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se relacionar 
com os termos do presente edital, ou na Divisão de Recursos 
Humano; através do telefone (1813741 9009, quando a dúvida 
se relacionar como objeto licitado. Aparecida de Fátima Gavioli 
Nascimento - Prefeita. 

Acha-se aberto, na Prefeitura do Municiai° de Casara, o 
Processo Lidtatdrio 34/19, na modalidade de Pregão 23119, na 
forma presencial, para o registro de preços para contratação de 
empresa especializada para aluguel de máquinas pesadas (trator 
de esteira, moto niveladora, retro escavadeira, pá carregadeira 
e trator) a caminhão basculante. para atender as necessidades 
da Administração Municipal. Data: 12 de julho de 2019, às 09 
horas O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos 
interessado; na Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, 
Estado de São Paulo, e o arquivo digital será disponibiizado 
pelo e-mail: lidtamo@castilho.sp.goubr.  Informações comple-
mentares que se fizerem necessárias deverão ser promradas 
pelo interessado na Divisão de Licitações desta municipalidade, 
ou através do telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, quando o 
assunto se relacionar com os termos do presente edital, ou na 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, através do telefone 
(18) 3741 1662, quando a dúvida se relacionar com o objeto 
licitado Aparecida de Fatima Gavioli Nascimento - Prefeita. 

CERRAI. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 12/2019 - Registro • Preços de 

Cestas Básicas para a Prefeitura de Cedral - SE Co iderando 
que todos os trâmites processuais foram cumpridos A UDI 
os itens 1 e 2 do certame em favor da empresa MASTE 
PIO PRETO LTDA, <adamada no CNPJ sob o n" 22.448. 
87, cujo valor global foi de RS 67.080,00 (sess 
e oitenta reais), levando ao conhecimento do nhor Prefeh 
Municipal para HOMOLOGAÇÃO. REGIANE D• FÁTIMA NUNES 
- Pregoeira 

CERQU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CE UEIRA CÉSAR 

AVISO DE EDITAL 
Pregão Eletrônico fl° 010/19 -PROC 0023/19- Registro 

de Preços 
Objeto: Registro de preços para ev mal contrafação de 

empresa para prestação de serviços gráficos nforme edital 
Data de Abertura: 08 de julho de 201 às 4h00. 
Informações: Dep. Licitações- Rua Pr P H 	Cunha, n° 58, 

Fone/Fax (141 3714-7200 - Ramal 220- E-mail: itacoesecer-
queiracesarsp.gov.hr. Prefeitura Municipal de Cer,  eira César. 
18 de junho de 2019. 

AVISO DE EDITAL 
Pregão Eletrônico 5°016/19-PROCESSO 033/19- Reg 

de Preços 
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de pães 

para a merenda escolar, Conforme edital 
Data de Abertura: O8 de julho de 2019 às 10000. 
Informações: Dep Licitações- Rua Prof. Elida Cunha, n.  58, 

Fone/Fax (14) 3714-7200 - Ramal 220- E-mail: I icitacoesecer 
queiracesansp.gov.k. Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 
18 de junho de 2019. 

AVISO PE EDITAI. 
Pregão Eletrônico N°013/1 9 -PROCESSO 028/19- Registro 

de Preços 
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de boti-

iões de gás P13, P45 e P90, conforme edital 
Data de Abertura: OS de julho de 2019 ás 10h00. 
Informações: Dep Licitações- Rua Prof. Ilida Cunha, n° 58, 

Fone/Fax (14) 3714-7200 - Ramal 220 - 	I icitacoeseacer 
queiracesacsp.gov.br. Preleitura Municipal de Cegueira Usas 
18 de junho de 2019. 

CASARIO LANCE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE 

A Prefeitura do Município de Casario Lange torna público 
que a Tomada de preços n.  0312019. Objeto: contratação de 
empresa para a execução dos serviços de pintura de sinalização 
horizontal da Estrada Vicinal Octávio Pilon, trecho de 18,30 km 
(inicio Av. São Paulo (Prox. Escola Hinário Roque M Torres) e tér-
mino na ponte (Rio Sorocaba) de divisa de Municfpio com Cer-
ceai). Teve como resultado: DESERTA por falta de interessados 

CHARQUEADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA  

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
PRIMO PRESENCIAL N/ 132019 
Objeto: confutação de empresa para fornecimento da licen-

ça de uso de software por prazo determinado (locação), com 
atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas 
e evolutivas, induindo conversão, implantação, treinamento, 
suporte e atendimento técnico 

Após a apresentação de impugnação ao edital de Pregão 
Presencial n.° 13/2019. protocolizada pela Sra. Marcela Fudan 

Baggio, a mesma foi repassada ao Assessor de Governo para 
análise e emissão de parecer técnico. sendo posteriormente 
repassada à Assessoria Jurídica para parecer emissão de pareces. 
Com  base nas informações contidas nos autos, o Pregoeiro e 
Equipe de Apoio DELIBEROU por julgar PARCIALMENTE PRO-
CEDENTE a impugnação apresentada, alterando-se o edital, 
somente no que diz respeito ao prazo de implantação e con-
versão de dados, retificando o prazo de 20 dias para 90 dias 
ficando mantidas as demais disposições 

Os fundamentos desta decisão estão devidamente expostos 
na ata de julgamento da impugnação. 

Encaminhado ao Prefeito Municipal para decisão superior, 
nos termos da Lei n° 8.666/93, a decisão foi mantida em sua 
integridade. 

Informamos, que o edital será repuNicado oportunamente. 
Charqueada, 19 de junho de 2019.Ludo Antonio Teixeira 

Bottene-PREGOEIRO. 

'ITIiIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA 

AVISo DE CONVOCAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N°08/2618 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA EXTENSÃO E IMPLANTAÇÃO DE  GALERIAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE CLEMENTINA-SP, CONFORME 
CONTRATO FEHIDRO N. 100/2018. A Prefeitura Municipal de 
CkmentinalSP convoca a empresa DIAS ARAÇAIIMA CONSTRU-
ÇÕES E LOGISTICA LTDA-EPP. segunda odorada no certame, até 
o dia 26106/2019 para manifestar interesse em celebrar contrato 
com este município nos termos das proposta apresentada na 
Tomada de Preço H 08/2018. Informações: Rua Bahia, 151, Bair-
ro Centro - Clementina-SP, e-mail licitacao@dernentinaspgov. 
bs Fone (18) 3658-9503. EM de Clementina/SP, 19/06/2019. 
CÉLIA C. E GALHARDO - PREFEITA MUNICIPAL 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Contratados: NOROMIX CONCRETO 5/A, no valor total 

de RS 57.520,00, PANINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
EIRELI EPP, no valor total de RS R$ 677.494,50, ALIIMARI E 
PARPINELLI MATERMS PARA CONSTRUÇÕES LIDA EPP, no valor 
total de 115 87.652,80, e SANDRO MERIGUI•ME, no valor total 
de RS 24.867,50 totalizando RS 847.534,80. Objeto: Aquisição 
de materiais de <Destroça°. através do sistema de Registro 
de Preços. Ass.: 19/062019. Mg.: 12 meses Fund Legal: P.P 
n° 19/2019. R M. de Clementina/SP, 19/06/2019. CEVA C F. 
GALHARDO - PREFEITA MUNICIPAL 

COLINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUNA 

INEMGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 007/2019; PROCESSOS 
N.  499/2019; DIAS TARA, Prefeito Municipal de Colina. Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legaie toma pudico o 
ato de RATIFICAÇÃO da Inexigibilidade de licitação n°007/2019, 
conforme Contrato tf 082/2019, que trata da contratação de 
show anistie° da Banda 'Simone & Simaria" (05/072019), pare 
a realização da '42' Festa do Cavalo de Colina- Edição 2019, 
a ser realizada no Recinto Municipal "9 de Julho", de 04 à 09 de 
Julho de 2019. com  fundamento no Inciso III do Artigo 25 da Lei 
Federal rr 8e66/93,.ern 	 ar de: 

...=}-885.4G.RAVAÇOE9 Rua -EDIÇÕES MUSICAIS 
20 	. 1/0001-51. 	Vicente-Linhares, rr 521 - Sa 	307 

E. COPO 

Edifício Business Center - bairro Aldeota- Fortaleza/CE - 
60135-270. Contrato n' 082/2019, de 19/06/2019, podo valor 
total de R$ 303.500,00 (trezentos e três mil e quinhentos reais). 

Ao Departamento de Contabilidade e Orçamento para as 
ovidências seqbenciais mbiveis. Prefeitura Municipal de Coli-

(SP), 19 de Junho de 2019. DIAS TARA - Prefeito Municipal 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

PREGÃO PRESENCIAL 
Torna público aos interessados que está aberto o Pregão 

Presencial 46/19, Processo 3386/19 - Objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de transporte intermunici-
pais de alunos -Encerramento dia 05/07/19 às 09:30 e abertura 
às 10:00 horas- O edital completo poderá ser adquirido no site 
www.conchal.spgov,br e PI pelo e-mail: licitacao4conchal. 
sp.gov.br  - Maiores informações poderão ser obtidas na Rua 
Francisco E Alves 364, Centro Conchal SP. nos dias úteis das 
08:00 às 16:00 horas ou 0112045 do telefone (19) 3866-8600. 

Conchal, 19 de junho de 2019. 
Thiago dos Santas Maria - Pregoeiro 

C' 

PREFEI I -e- 	 ONCHAS 

Aviso de Retificação e Prorrogação de Prazo do Pregão 
Presencial n" 112019. A Prefeitura comunica que tendo em 

vista questionamernos realizados fica retificado o Anexo I do 
Edital de Pregão Presencial n' 11/2019, objetivando a aquisição 
de 01 (um) veiculo Ambulância Tipo A- Simples Remoção, novo, 
Okm, com maca retrátil, para 1150 da Secretaria Municipal de 
Saúde e Vigilância Sanitária. A data de encerramento do edital 
fica prorrogado para o dia 04 de Julho de 2019. às 09:00 horas. 
O edital retificado se encontra disponNd para download no sito 
oficial da Prefeitura wwwcanchasspgoubt Para retirar o edital 
na Prefeitura Será cobrado taxa de RS 20,00, Informações: (14) 
3845-8011/8014. Odirki Reis - Prefeito Municipal. 

Aviso de Lidtação Pregão Presencial n°12/2019.0 Prefeitu-
ra Municipal de Conchas torna público que se encontra aberta 
licitação modalidade Pregão Presencial n° 12/2019, objetivando 
o registro de preços visando aquisições futuras de materiais e 
equipamentos de inlormática, para uso das Secretarias Muni-
cipais O Edital completo se encorara disponlvd para download 
no site oficial da Prefeitura www.conchas.spgov.br  ou solicitar 
pelo e-mail: pmclidtameeconchas.sp.gov.bc Os documentos de 
credenciamento e as envelopes n" 01-proposta comerciai e n° 
02-documentos de habiliração deverão ser entregues no Setor 
de Licitações da Prefeitura, localizado na Rua Minas Gerais, n° 
707 - Centro - Conchas-SP, às 09h0Omin do dia 10 de Julho de 
2019. Para retirar o edital na Prefeitura será cobrado taxa de RS 
20,00. Informações:11413845-8011/8014. Odirlei Reis- Prefeito 
Municipal. 

COSNLOPOIK 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOUS 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Cosinápolis comunica que o 

Pregão Presencial n° 021/2019 - Aquisição de livros didáticos 
de finque inglesa para os alunos do 1° ao 5° ano, visando 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 
foi homologado e adjudicado à empresa Editora Moderna Ltda. 

ERRATA DO EXTRATO DA 4. ALTERAÇÃO DO CONTRATO hi° 
0492017 - PP N.0312017 

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 20/06(201912:48:44. 
N. de Série do Certificado: 2121938ADB6794C10413881C3OBF37B9C1D3D2F1A 
[ Ticket: 31367523 j • www.Imprensaoficial.com.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

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

166 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão: 	46/2019 

Processo: 	2019/6/3386 

Objeto: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 
DE ALUNOS 

PREÂMBULO 

No dia 5 de julho 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 THIAGO DOS SANTOS MARIA 
(Pregoeiro), ALEX CORDEIRO (Equipe de apoio) e SALVADOR LEITÃO 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 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

AGNALDO MACHADO DE OLIVEIRA 
	

L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 

    

OSVALDO DE QUADRO CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA. 

    

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

  

REGISTRO DO PREGÃO 

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

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequen 
*Imposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma. 

Lote/Item: 001.001 
Fase: Propostas 

L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 	 R$ 6,9000 	 15.00% 

CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA. 	 R$ 6,0000 	 0.00% 

Fase: 1a Rodada de Lances 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 	 R$ 5,9800 	 0.34% 

CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA. 	 R$ 5,9600 	 0.00% 

Fase: 20  Rodada de Lances 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 	 R$ 5,9400 
CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA. 	 R$ 5,9200 

Fase: 3a Rodada de Lances 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 
CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA. 

Fase: 40  Rodada de Lances 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 

R$ 5,9000 
R$ 5,8000 

R$ 5,9000 

1.72% 
0.00% Vencedor 

Declinou 

a partir do autor da 

0.34% 
0.00% 

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 	Cla mação 

ris feitura MunieÉpai de:Co ncha! 
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Pregoeiro 

S MARIA 

Lote/Item: 001.001 
CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA. 

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

Lote/Item: 001.001 
L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 

R$ 5,8000 

R$ 5,9000 

1° Lugar 

2° Lugar 

000167 

Preferência ME/EPP 

NEGOCIAÇÃO 

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

Lote/Item 	 Empresa 	 Menor Preço 	Valor Negociado 	Situação 

Declinou 
- Preferência ME/EPP 

HABILITAÇÃO 

Aberto o 2° Envelope dos 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 
	

Motivo 

:IDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA. 	 Habilitado 

RESULTADO 

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

001.001 	CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA. 	 R$ 5,8000 	Vencedor 

APRESENTAÇÃO 

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicara os itens após a entrega dos documentos 
exigidos no item 4 do ANEXO VI do presente edital em até 03 dias uteis. 

ENCERRAMENTO 

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

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

Não houve registro de ocorrências. 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

ASSINAM: 

001.001 L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA EPP 	 R$ 5,9000 

REPRES TANTES DAS EMPRESAS 

AGNALDO 	HADO DE OLIVEIRA 

L & L O I TRANSPORTES LTDA EPP 

OSVALDO DE QUADRO 

CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA. 

PREGOEIRO 	
$ 

IPE DE APOIO E 

ALES - ORDEIRO 

Equi s de apoio 

Relabár• . • 	 Muniapal de 	t1; 
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SALVADOR LEITAO JUNIOR 

Equipe de apoio 

Reiatorio 	 Prefeitura iNflunicipaí Oe Conchal 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA como vencedora do "PREGÃO 

PRESENCIAL" N° 46/19, a empresa CIDADE DAS FLORES 

TRANSPORTES LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 02.939.124/00001-62, 

vencedora do certame com o valor por km rodado de R$ 5,80 (cinco reais e 

oitenta centavos), perfazendo o valor global de global de R$ 87.870,00 

(oitenta e sete mil oitocentos e setenta reais). Tendo como objeto a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

INTERMUNICIPAIS DE ALUNOS. 

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: gabineteQconchal.sp.gov.br  — Home Page: http://www.conchal.sp.gov.br   
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ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CONTRATO N° 21/19 
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/19 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.386/ 19 

Aos 12 dias do mês de julho 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 CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA - ME, situada na Rua Rota dos 

Imigrantes n° 495, Conjunto 03, Centro em Holambra SP - CEP: 13.825-000, 

email: financeiro. bola mbra(~ail.c om  , Fone n° (19) 3802-2000, inscrita no 

CNPJ n° 02.939.124/0001-62 e Inscrição Estadual n° 747.069.012.118, representada 

por seu Sócio Proprietário o 	Sr. Victor Hugo Vilar Bonardo, portador do 

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

o presente instrumento, resultado do certame, do tipo "MENOR PREÇO", de acordo e 

conforme a Lei Federal n° 10.520/0 2, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 

disposições da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e 

aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS DE 
ALUNOS, 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. 	 1 

l 

Rua Francisco Ferreira Alves n-9 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchalsp.gov.br  
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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

2.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

IV 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

31. 	Fica ajustado o valor total do presente instrumento em R$ 87.870,00 (oitenta e 
sete mil oitocentos e setenta reais). 

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

3.3. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, 
na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento do contrato. 

3.4. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 
e das propostas de preços, bem como o da Nota de Empenho; 

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE 

5.1. Os preços propostos somente poderão ser reajustados, mediante a apresentação pela 
vencedora do certame de planilha de custos e demais documentação 	compro-em 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835- O 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchal.sp.gov.br  
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a necessidade do respectivo reajuste, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do instrumento contratual, mediante prévia autorização da 
Administração Municipal. 

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

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS PENALIDADES: 

6.1. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste instrumento, 
até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

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

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor do presente instrumento contratual; 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
6.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

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

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

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

CLÁUSULA SETIMA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei 
Federal n° 8.666/93 atualizada. 

CLAUSULA OITAVA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DO FORO 

12.1. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o Foro da Comarca 
de Moji Mirim - Vara Distrital de Conchal/ SP, excluído qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, o presente Instrumento Convocatório será afixado em local de 
costume, tudo em conformidade com a Lei Fe. 1 n° 8.666/93 atualizada. 

(I'HIAGO DOS SANTOS MARIA 
Pregoeiro 

10
1°  

1.• I CIDADE DAS RE TRA PORTES LTDA. - ME 
Sr. Victor Hugo Vilar Bonardo 

Sócio Administrador 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL N° 46/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.386/19 

TERMO DE REFERÊNCIA 

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

serviços de transporte intermunicipais de alunos. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. Considerando a revogação do processo licitatório, Pregão Presencial n° 30/19, devido 

pedido de impugnação do edital, e a necessidade de readequação do objeto; 
2.2. Considerando o alto número de estudantes universitários que se deslocam para 

instituições de ensino técnico e superior nas cidades vizinhas, em razão de não haver 
tais instituições que ministrem específicos cursos de ensino superior no perímetro 
urbano de nosso município; 

2.3. Considerando que o aumento do grau de instrução escolar de nossos munícipes 
poderá alavancar a mão de obra especializada, economia e entre outros fatores 
benéficos ao nosso município; 

2.4. Considerando o supracitado, a administração púbica municipal parte da premissa 
que a mesma deve auxiliar os estudantes fornecendo o transporte rodoviário para o 
deslocamento dos mesmos até as instituições de ensino da região; 

3. DESCRIÇÃO: 

ITEM: 01 
TIPO: Km rodado 

LOCAL DE SAIDA: 
Praça Cônego Francisco Machado, Centro em Conchal - 
SP 

DESTINO Instituições de ensino no município de Araras - SP 
PERCURSO 
MÉDIO/KM DIA: 

75 km incluído pedágio cada veículos (percurso ida e 
volta). 

QUANTIDADE 
VEICULO: 

02 Veículos tipo ônibus rodoviário com capacidade de 
40 lugares sentados cada. 

R$ KM RODADO: R$ 5,80 
PERCURSO DIARIO: 150 Km/ dia = 75 km (ida e volta) x 02 veículos 

R$ VALOR DIÁRIO: R$ 870,00 = R$ 5,80 km rodado x 150 km/dia 

PERCURSO TOTAL: 15.150 km = 150 km/dia x 101 dia restante do ano letivo 

R$ VALOR TOTAL: R$ 87.870,00 = R$ 5,80 km rodado x 15.150 km percurso total 

EXIGÉNCIAS: 

Veículos em ótimas condições de conservação e limpeza, 
com no máximo de 20 anos de uso a partir da fabricação 
e do primeiro licenciamento, seguro por passageiro 
contra 	acidentes 	e 	óbito 	e 	demais 	normas 
regulamentadoras 	para o transporte 	de 	passageiro 
rodoviário e urbano incluindo a ARTESP. 	I 
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3.2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
3.2.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar veículo por aproximadamente 101 (cento e 

um) dias/ano referente ao restante do ano letivo. 
3.2.2 O veículo devera estar sempre licenciado e providos de todos os acessórios exigidos 

pelo CTB e demais normas pertinentes para atender o CONTRATANTE. 
3.2.3. Na prestação de serviços a CONTRATADA deverá utilizar veículo que esteja de acordo 

com o Código Nacional de Trânsito em vigor, bem como, referido veículo deverá 
possuir todos os equipamentos e itens obrigatórios. 

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

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

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

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

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

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

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

3.2.11.A CONTRATADA para a execução dos serviços objeto deste termo de referencia será 
integral, única e plenamente responsável pelos passageiros, durante a execução do 
objeto contratado; 

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

3.2.13. Na parte interna deverão ser reservados espaços de dimensões convenientes para 
colocação de editais e avisos de interesse público, de acordo com as determinações 
do Município;  
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3.2.14. Os veículos deverão ser dotados de equipamentos que garantam ao usuário 
confiabilidade, segurança, conforto, mobilidade, acessibilidade, além da proteção 
ambiental; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.6. O empregado motorista executará, as seguintes atribuições: 
Esperar o sinal de partida dado pelo trocador antes de colocar o veículo em 
movimento, nos pontos de embarque e desembarque de passageiros; 

II 	Atender ao sinal dos passageiros, parando os veículos nos pontos estabelecidos para 
embarque e desembarque; 

III 	Não abandonar o veículo que estiver dirigindo, salvo por motivo de força maior ou 
caso fortuito; 

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 1383 	O 
Tdefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: Iicitacao@conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL O O O 1 8 4 
ESTADO DE SÃO PAULO 	 JP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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

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

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

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

4. EXIGÊNCIAS: 
4.2. Para a assinatura do presente instrumento contratual a empresa licitante deverá 

apresentar as seguintes cópias autenticadas em cartório competente: 
4.2.1. Certificado da ARTESP em nome da empresa; 
4.2.2. Registro individual da ARTESP dos veículos; 
4.2.3. CRLV dos veículos. 
4.3. O objeto devera atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 

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

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

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

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. Vigência A partir de 01 de agosto do ano corrente, por aproximadamente os 101 

(cento e um) dias do calendário letivo. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. Nas cidades circo vizinhas do Município de Conchal SP. 

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

9. AMOSTRA: 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

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

relativo ao exercício de 2019, a saber: 
11.1.1. n° 3390399999/123640015.2.101/02.12.05. (714) (716) - Fonte: Tesouro 
11.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( x) art.16 / ( ) art. 17 / ( ) nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 	 r‘t 

12.1. Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Cidade das Flores Transportes Ltda - ME 
n° 76/19. 
Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte 
intermunicipais de alunos. 
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, 05 de julho de 2019 

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

pes~: vandomagnusson@hotmail.com  
Telefone: (19)'3166-1554 

Assinatura: 
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

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, CP 13.835-000. 
E-mail institucional prefeito@conchal.sp.gov.br  
E-mail pessoai:'iy domagnusson@hotmail.com  
Telefone: (19) 3S 6-1554 

Nome: Victor Hugo Bonardo 
Cargo: Sócio - Proprietário 
CPF: 421.686.658-18 e RG: 53.836.329-0 
Data de Nascimento: 15/03/1996 
Endereço residencial completo: Rua Centaureas, 66 - Bairro Morada das Flores em 
Holambra SP - CEP: 13825-000 
E-mail institucional: victor.admQgrupomult.com   
E-mail pessoal: victor.admRgrupomult.com   
Telefone(s): (19) 3802-2000 

Assinatura: 

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



PREFEITURA MUNICIPAL 
CONCHAL 

www.diarioeletronicooficial.com.br/diario/conchal-sp 	 16/07/2019 

Conforme Lei Municipal 2.160 de 24 de abril de 2018 

(cinco) 	dias 	úteis 	após 	encerramento 
certame: cópia ou em seu original do laudo 

do 
do 

/PT comprovando especificações 	acima em 
nome do fabricante, assim como o registro no 
C.A. junto 	ao 	Mintstório 	do Trabalho do 
produto. 

ITEM.. -ó ILJA NT U 	12 , 	 ! .+! 	',1-‘ "C 7JN IT. 

01 2.250 Pacote 

Esponja 	de 	aço 	composiçao: 	aço 	carbono. 
esponja de louças, talheres. vidros. panelas e 
objetos 	de 	alumínio. 	embalagem 	plasticia 
contendo pacotes com 08 unidade,. com peso 
liquido de 00g no mínimo cada pacote. 

Q • LUST11.0 2,59 

02 3.820 Unidade 

Esponja 	dupla 	face 	mutilaso 	composta 	de 
espuma de poliuretano e fibra siestética com 
abrasivos. 	medidas 	11Ornmx75mmx2Omm. 
embalada 	em 	pacote 	plástico 	contendo 	04 
unidades. gravado na embalagem informações 
sobre o produto. A empresa vencedora dever* 
apresentar no 	prazo de OS (cinco) dias 	úteis 
após encerramento do certame: Cópia ou em 

'"" 	original 	do 	laudo 	de 	analise 
microbiologica 	emitido 	por 	laboratório 
credenciado 	pela 	Ate'VISA 	/Vigilancia 
Sanitária.s 	seguintes avaliações: 	avaliaçao 
da 	atividade 	bacieriostiftica 	para: 
staphylococcus 	 wureus: 
s ta phyloc occ tas ep idermidi s: 
salmonellacholeraesuis; 	 paeudõrnonas 
aeruginosa. 	.Avaliaçao 	da 	atividade 
fungistútica para asprgi Llus Níger. 

L.T841.1.0.810 1,50 

03 920 
Caixa 

com 30 
filtros 

Filtro 	de 	papel 	para 	café, 	tamanho 	Ih.. 	103, 
produzido 	e m 	material 	1009, 	fibras 
celulosicas. 	na cor 	

. 
branca. e 	atura dupla o 

Que 	torna o 	filtro mais resistente 	Embalado 
em 	caixa 	de 	papelao 	contendo 	30 	(trinta) 

	

nidades, 	 mbalagem 	deve 	conter 
informações 	sobre 	o 	produto, 	instruções 	de 
uso .5 demais informações. 

sovur.a. 3.74 

TERMO DE AIDJUDIC.A.V.A.0E1-101VIOLOGAÇA0 

Fica HOMOLOGADA e ADJUDICAI:1A. como vencedora do 
"PREGÃO PRESENCIAL." IV' 46/19, a empresa CIDADE IDAS 

FLORES TRANSPORTES 1_,TDA - ME, inscrita no CNPJ: 

02.939.124/00001-62, vencedora do certame com o valor por 

km rodado de R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos), 
perfazendo o valor global de global de R$ 87.870,00 (oitenta e 

sete mil oitocentos e setenta reais). Tendo como objeto a 



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS INTERMUNICIPAIS DE ALUNOS. 

Conchal, 12 de julho de 2019. 

LUIZ VANDERLEI MAGNTJSSON 
Prefeito Municipal 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Ficam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS como vencedoras do 
"PREGÃO PRESENCIAL" 	44/19, as empresas: ML DA 
SILVEIRA — EPP, inscrita no CNPJ: 08.974.329/0001-65, 

vencedora dos lotes 01, 03, 04 e 08, perfazendo o valor global 

de R$ 414.584,24, (quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e 

oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), e FRATELLI 

COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIR.ELI, inscrita no CNPJ: 

31.042.793/0001-35, vencedora dos lotes 02, 05, 06 e 07, 

perfazendo o valor global de R$ 69.536,85 (sessenta e nove mil 
quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA como arrematante da 
"Concorrência Publica" Ne' 01/19, o Sr. Aparecido Maciano 

Correia, portador do CPF 171.104.458-01, do Lote 

Quadra "P" do bairro C_ R. Deputo Earros Munhoz no valor 
R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), tendo como 

objeto o ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL _ 

Conchal, 12 de julho de 2019. 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 21/19 — Processo 3386/19 — Pregão Presencial 
46/19 — Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de transporte intermunicipais de alunos — Contratante: 
Prefeitura do Município de Conchal — Contratada: Cidade das 
Flores Transportes Ltda — ME — Valor R$ 87.870,00 —
Assinatura: 12/07/19. 

EXTRATOS DE CCINTRATOS(CCoNCHAL.PREV) 
Contrato 02/16 — Dispensa de Licitação 09/19 — Processo 33/19 
— Objeto: Contratação de empresa especializada no 
desenvolvimento de novo portal Web site dentro das 
ferramentas disponíveis atualmente na internet, respeitando os 
padrões de navegabilidade, usabilidade, encontrabilidade e com 
ações que atendam as necessidades dos servidores do 
ConchalPrev — Contratante: Instituto de Previdência dos 
Servidores Municipais de Conchal - CCINCLIA.LPR.ENT —
Contratado: Valore 1Vlarketing Ltda — Prazo: 12 meses —
Assinatura: 05/07/19. 

PREGÃO PRESENCIAL. N° 45/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.143/19 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 75/19 

Aos 03 dias do mês de julho de 2019, reuniram-se na Prefeitura 
do Município de Conchal SP, tendo como Pregoeiro Sr. 
THIA.G0 DOS SANTOS MARIA, de acordo com o Decreto n" 
4.139 de 02 de janeiro de 2019, doravante denominada ~Ao 
GERENCIADOR, e de outro a empresa CLAUDINEI DIAS 
VESTUARIO - ME, situada na Avenida Washington Luiz 
n" 377, Casa 01, Bairro Vila São Carlos, na cidade de Mogi 
Guaçu, Estado de SP, CEP. 13.847-120, e-mail: 
d_c_aloja@live_com,  Fone: (19) 3818-0542 inscrita no CNPJ 
n" 	13.964.652/0001-98 	e 	Inscrição 	Estadual 	n" 
455.099.252.114, representada pelo Sr. Claudinei Dias, 
portador do CPF.  n" 261.197.398-90 e RG n" 22.897.801-4, 
denominada CONTRATADA, do tipo "MENOR PREÇO 
UNITÁRIO" nos termos da Lei n" 10.520 de 17 de julho de 
2002 e Lei federal n° 8.666/93 atualizada e demais normas 
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 


