
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

000059 

PREGÃO PRESENCIAL N° 57/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.517/19 

REGISTRO DE PREÇOS 

DATA DA SESSÃO: 02/10/19 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 02/10/19 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 02/10/19 das 09:30 ás 10:00 horas. 
LOCAL: Prefeitura do Município de Concha!, sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, Centro em Conchal 
SP (Sala de Licitações). 

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

do Prefeito Municipal, o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, torna público, que o Pregoeiro, nomeado através do 
DECRETO N° 4.139 de 02 de janeiro de 2019, estará reunida com sua Equipe de Apoio, para receber as 
documentações e proposta para licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo "MENOR PREÇO 
GLOBAL", o qual será processado e julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 10.520 de 
17/07/02 subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, Lei Complementar n° 123/06 alterada pela Lei 
Complementar n° 147/14. 

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

1.3. 	O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura do Município de Conchal, 
www.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 o registro de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

(ETANOL E GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, 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. 

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 inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública e não reabilitadas; 
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4.3. 

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; 
Impedidas de licitar e contratar, nos termos do art. 10° da Lei Federal 9.605/98. 
Empresas das quais participe, seja a que título for servidor público municipal de Conchal. 

É OBRIGATÓRIO a apresentação dos documentos relacionados no item 5. para fins de credenciamento, conforme 
art. 4°, inciso VI da Lei Federal n° 10.520/02. 

5. 	DO CREDENCIAMENTO: 
5.1. 	PARA O CREDENCIAMENTO, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

a) Tratando-se de Representante Legal:  (sócio, proprietário, dirigente e ou assemelhado): instrumento constitutivo 
da empresa registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

b) Tratando-se de Procurador:  instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida 
em cartório competente do representante legal que o assina, no qual constem poderes específicos para formular 
ofertas e lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no 
subitem "5.1. a)", que comprove os poderes do mandante para a outorga. A regra se aplica ao sócio não 
administrador. 

c) Para o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, o licitante também deverá apresentar, ainda na fase de 
credenciamento, DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ANEXO I). 

d) No caso de licitante MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL, deverá ser apresentada, visando o exercício dos direitos previstos na Lei Complementar n° 123/06, 
alterada pela Lei Complementar n° 147/14  (ANEXO II). 

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

contenha foto.  
5.3. 	Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá 

representar apenas 01 (um) licitante credenciado. 
5.4. 	O licitante que não contar com representante presente na sessão ou ainda que presente, não puder praticar atos em 

seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances 
verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando 
mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação 
das propostas e apuração do menor preço. 

5.5. 	A falta da declaração ou da ficha mencionada nos subitens "d" e "e", ou sua imperfeição, não conduzirá ao 
afastamento da licitante, mas tão somente à inaplicabilidade dos benefícios da Lei Complementar n° 123/06 alterada 
pela 	Lei Complementar n° 147/14. Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes dos citados 
neste item para efeito de comprovação do enquadramento de ME, EPP e ou MEI. 

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

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

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

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

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

7. 	DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1): 
7.1. 	Na parte externa do envelope 02 deverá conter: 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ENVELOPE I — "PROPOSTA DE PREÇOS" 

PREGÃO PRESENCIAL N° 57/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.517/19 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 02/10119 

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 o preço dos itens, expresso em reais (R$), com 03 (três) dígitos após a 
vírgula, no valor unitário, total e global, em algarismos arábicos, assinada na última folha e rubricadas nas demais 
folhas pelo representante da licitante, especificando o objeto de forma clara e inequívoca, atendendo as 
especificações mínimas constantes do (ANEXO VI); 

7.2.3. 	Declaração impressa na proposta que nos preços propostos deverão estar inclusos além do lucro, todas as 
despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas 
ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária e entre outros, conforme Súmula 10 TCE; 

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

7.2.5. 	Indicação de marca e 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 deste inciso. 

7.2.9. 	O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuado conforme item 16 deste edital. 
7.2.10. Conter o nome completo, número dos documentos pessoais neste caso do RG e CPF, nacionalidade, cargo/função, 

estado civil, endereço eletrônico pessoal (e-mail) e endereço residencial completo do responsável pela assinatura da 
Ata registro de Preços. 

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

7.2.14. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega do objeto licitado 
conforme disposto no item 7. 

7.2.15. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório. 
7.2.16. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou 

qualquer outra condição não prevista neste edital. 
7.2.17. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica em submissão a todas 

as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na 
legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital. 

7.2.18. Além da proposta impressa supracitado a empresa licitante deverá apresentar uma proposta em arquivo 
digital a partir do "KIT PROPOSTA" deste edital, através de CD-R ou Pen-Drive para alimentação do sistema 
de apuração. 

7.2.19. O Programa Específico supracitado do Município deverá ser adquirido pelo site: 
http://www.conchal.sp.gov.br/source/orgaos/licitacao  compras/. 
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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° 57/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.517/19 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 02110119 

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

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

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

8.3. 	DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 31 DA LEI N° 8.666/93):  
8.3.1. 	Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

8.4. 	DECLARAÇÕES RELATIVAS À HABILITAÇÃO:  
8.4.1. 	Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro teor do edital deste Pregão, 

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

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

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

8.5. 	DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART.30 DA LEI N° 8.666/93):  
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8.5.1. 	Cópia autenticada de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. 

8.6. 	DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS:  

a) As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n° 123/06, 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 
dc 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. 

8.7. 	DEMAIS INFORMAÇÕES:  
8.7.1. 	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. 
8.7.2. 	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. 

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

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

legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 
9.1.2. 	O Pregoeiro, que dirigirá a sessão, analisará cuidadosamente cada credenciamento na presença dos representantes 

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

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

e aceito pelo Pregoeiro. 
9.2.2. 	Coacluidas 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 VII), 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. 
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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. 60  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$ 100,00 (cem reais). 

9.3.9.3. 

	

	Se ocorrer empate entre as propostas escritas e incluídas na seleção serão todas selecionadas para a etapa de 
lances verbais. 

9.3.9.4. 

	

	Por força dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/06 alterada pela Lei Complementar 147/14, será 
observado: 

9.3.9.4.1. 

	

	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; 

9.3.9.4.2. 

	

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

9.3.9.4.3. 	O lance mencionado na alínea anterior deverá ser inferior àquele considerado vencedor do certame; 
9.3.9.4.4. 

	

	No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte e 
microempreendedor individual que se encontrem enquadradas no disposto no item 9.3.9.4.2, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar o melhor lance; 

9.3.9.4.5. 

	

	Na hipótese da não contratação nos termos previsto no item 9.3.9.4.2, 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 
artes do término da sessão. 

10.4.1. Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas. 

11. DO REGISTRO DE PREÇOS: 
11.1. 

	

	O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à 
prestação de serviços e/ou aquisição para contratações futuras da Administração Pública. 

11.2. 

	

	A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso 
para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, 
conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas. 

11.3. 

	

	Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de 
procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços. 

11.4. 

	

	Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da presente licitação especial 
para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de Preços. 

11.5. 	O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Conchal. 
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11.6. 	A existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 
facultando-se a realização de procedimento específico para a contratação pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

11.7. 

	

	Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de 
fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços no 
prazo de 05 (cinco) dias, que após cumpridos os requisitos de publicidade terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas. 

11.8. 

	

	A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Gerenciador, por intermédio da Ata 
Registro Preços. 

12. DAS CONDIÇÕES E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
12.1. 

	

	As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a licitante vencedora, serão 
formalizadas através de Ata Registro de Preços, observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus 
anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor. 

12.2. 

	

	A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata Registro de Preços, que será de 
imediato e ou em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da convocação. 

12.3. 

	

	O prazo estipulado no subitem 12.2. poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

12.4. 

	

	O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar a Ata registro de Preços no prazo e condições estabelecidas 
neste edital, examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim 
sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo 
obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado 
e, se for o caso, com os demais classificados, obedecendo à ordem de classificação e os preços propostos. 

12.5. 

	

	No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o município de Conchal convocará os 
demais licitantes, na ordem de classificação. 

13. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. 

	

	A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei 
Federal n°. 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

13.2. 

	

	O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de 
fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores. 

13.3. 

	

	Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
o Órgão Gerenciador deverá: 

13.3.1. 

	

	Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado; 

13.3.2. 	Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
13.3.3. 	Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
13.4. 

	

	Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 

13.4.1. 

	

	Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento. 

13.4.2. 	Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
13.5. 

	

	A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de 
habilitação atualizadas do fornecedor convocado. 

13.6. 

	

	Náo havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
14.1. 	O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
14.1.1. 	descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
14.1.2. 

	

	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; 

14.1.3. 	presentes razões de interesse público. 
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14.2. 	O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados a contraditória e ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 

14.3. 	O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que 
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovado. 

15. 	DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
15.1. 	Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, são obrigações da empresa 

licitante: 
a) Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 
b) Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade 

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

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

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

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

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

a) Notificar, formal e tempestivamente, a empresa licitante sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta 
Ata Registro Preços. 

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

c) Aplicar as sanções nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93 atualizada pertinentes, em caso de inadimplemento. 
d) Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência da Ata Registro Preços se reserva no direito de fazer 

análises e ou esclarecimento, para comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir a qualquer 
momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

16. 	DO PAGAMENTO: 
16.1. 	O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuada pelo município em até 30 (trinta) dias, 

contados da data da entrega, execução e ou mensalmente para prestação de serviços, na forma de Boleto ou 
Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante apresentação das respectivas Notas 
Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo acompanhamento da Ata Registro de Preços. 

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

16.3. 	A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados créditos da empresa licitante para cobrir dívidas de 
responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular 
execução contratual. 

16.4. 	A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria empresa licitante, obrigatoriamente com o número de inscrição 
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, 
não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

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

17. 	DO PREÇO E DO REAJUSTE: 
17.1. 	Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis. 

18. 	DAS PENALIDADES: 
18.1. 	Nos termos do art. 86 da Lei Federal n°. 8.666/93 atualizada, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) 

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

18.2. 	Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições 
avençadas, a empresa licitante ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei Federal n°. 
8.666/93 atualizada: 
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a) advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do pactuado; 
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 

superior a 02 (dois) anos e, 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
18.3. 

	

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

18.4. 

	

	As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio 
da Proporcionalidade, em razão de 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. 

18.5 

	

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

19. IMPUGNAÇÃO: 
19.1 

	

	Decairá do direito de impugnar os 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. 

19.2 

	

	Somente serão aceitas as impugnações previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02, as quais deverão 
ser protocolizadas junto ao Setor de Protocolo, sito na Rua Francisco ferreira Alves, n° 364 Centro em Conchal — SP 
CEP: 13835-000, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e ponto facultativo das 09h00 às 16h00, dirigidas a 
unidade Requerente desta municipalidade, devidamente assinado, juntando a respectiva procuração com amplos 
poderes. 

19.2.1. 

	

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

19.3 

	

	O Pregoeiro franqueará aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição de impugnações e até o 
seu término, vista do processo de licitação, na Sala de Licitações, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e ponto 
facultativo, das 09h00 às 16h00. 

19.4. 

	

	Qualquer cidadão é parte 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. 

19.5. 

	

	Decairá do direito de impugnar os termos do Edital perante a Administração o licitante que não o fizer até o 2° 
(segundo) dia útil que anteceder a data fixada para o recebimento das propostas. 

19.6. 

	

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

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
20.1. 

	

	As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as 
empresas interessadas atendido os interesses públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança 
da contratação. 

20.2. 

	

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

20.3. 

	

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

20.4. 

	

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

20.5. 

	

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

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

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

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

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

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

20.11. 	O Prefeito Municipal, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei Federal n° 8.666/93  
atualizada. 

20.12. 	No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização do pregão, este prazo será 
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das propostas. 

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

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

20.15. 	A cópia completa deste edital poderá ser retirada gratuitamente, no site http://www.conchal.sp.gov.br. Caso a 
empresa deseje retirar o edital impresso, deverá procurar o Departamento de Licitação e Contratos no prédio do 
Paço Municipal, e efetuar o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), mediante guia de recolhimento para as despesas 
das reproduções ou encaminhar solicitação através do e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br.  

20.16. 	Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
20.17. A empresa vencedora do presente certame que queira aderir ao Programa Doação Solidária, nos termos da Lei 

Municipal n° 1.697/09 e do Decreto n° 3.166/10 em anexo, poderá contribuir mediante adesão do Termo constante 
do Decreto em epigrafo, autorizando desconto de no mínimo 1% (um por cento) do valor liquido de seus 
pagamentos para doação ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Conchal "FUSSCONCHAL", onde os 
recursos doados serão aplicados em ações sociais através dos programas conduzidos pelo respectivo Fundo de 
Social. 

20.18. 	Fazem partes integrantes deste edital: 
ANEXO 1 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 Ata Registro de Preço. 
ANEXO ÚNICO— TERMO DE DOAÇÃO. 
20.19. OS PEDIDOS DE ESCLARE MENTOS, IMPUGNAÇÕES, INFORMAÇÕES, ENCAMINHADOS POR E-MAIL, 

FAX, OU POR QUALQUER Ó UTRO PROCESSO ELETRÔNICO, NÃO SERÃO ACATADOS, DEVENDO OS 
MESMOS SEREM PROTOCO DOS DIRETAMENTE JUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO DA PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE CONCHA , SITUADO NA RUA FRANCISCO FERREIRA ALVES N° 364, CENTRO —
CONCHAL SP, NO HORÁRIO 9  ' 09:00 ÀS 16:00 HORAS, EM DIAS DE EXPEDIENTE. 

Co hal, 18 de setembro de 2019. 

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.hr  
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ANEXO 1 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 57119 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.517119 

	 , 	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 n9,  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchal.sp.gov.br  
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ANEXO II 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 57119 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.517119 

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- 	licitacaoPconchal.sp.gov.br  
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 57/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.517/19 

	 , inscrita no CNPJ n° 	  e 

Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu representante legal o Sr.(a) 

	 portador(a) do RG n° 	e CPF n° 

 

, DECLARA, por seu 

 

representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito 

recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das 

obrigações desta licitação. 

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 57119 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.517119 

	 , 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° 8.666/93 atualizada, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

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

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 57119 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.517119 

, 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 n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP; 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL N° 57119 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.517/19 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

	

1.1. 	Compreende o objeto deste certame a aquisição de combustíveis (etanol e gasolina) para o abastecimento da 
frota Municipal. 

2. JUSTIFICATIVA: 

	

2.1. 	A contratação do fornecimento aqui descrito justifica-se pela necessidade de manter a frota apta ao pronto 
atendimento das solicitações de deslocamento e/ou transporte de veículos movido a diesel. 

	

2.2. 	O município não disponibiliza de tanque e bomba própria para o reabastecimento dos veículos em geral, desta 
forma o reabastecimento deverá ser através de um posto de abastecimento dentro do perímetro urbano do 
município de Conchal — SP. 

	

2.3. 	No uso também dos Equipamentos utilizados pelos Funcionários do Setor, nos serviços de manutenção de corte e 
poda de árvores em Praças, Parques, Jardins e Lago Municipal, nos serviços de manutenção de corte e poda nos 
matos de Canteiros de Avenidas em Praças, Parques, Jardins e Lago Municipal: Roçadeiras Costais, Sopradores, 
Moto Poda e Moto Serras de uso diário por estes Operadores. 

	

2.4. 	Além do transporte de Alunos da Zona Rural para Zona Urbana até o Estabelecimento do Ensino, tudo isso para o 
bom atendimento aos alunos que faz uso diário desse meio de Transporte. 

	

2.5. 	Por esses aspectos, e por entender que a natureza do consumo dos bens objeto deste termo se enquadra nos 
termos dos incisos I e II do art. 3° do Decreto 7.892/2013, é que se sugere a adoção do Sistema de Registro de 
Preços para a presente solicitação. 

3. DESCRIÇÃO: 

	

3.1. 	QUANTITATIVO TOTAL: 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 
01 185.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP atualizada 
02 75.000 Litros Etanol Atender a resolução ANP atualizada 

3.2. DESCRIÇÃO DETALHADA POR DIVISÃO, A SABER: 

SECRETARIA! GABINETE DO PREFEITO 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 6.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  
atualizada 

02 4.000 Litros Etanol Atender a resolução ANP 
atualizada 

GUARDA MUNICIPAL 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 25.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  
atualizada 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 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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02 6.000 Litros Etanol Atender a resolução ANP 
atualizada 

OFICINAITRANSPORTE URBANOS 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 4.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  atualizada 

FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 6.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  atualizada 

02 4.000 Litros Etanol Atender a resolução ANP 
atualizada 

TRANSPORTE ESCOLAR (VERBA DO ESTADO) 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 18.500 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  atualizada 

02 19.000 Litros Etanol Atender a resolução ANP  
atualizada 

TRANSPORTE ESCOLAR 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 23.500 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  
atualizada 

02 12.000 Litros Etanol Atender a resolução ANP  
atualizada 

ENSINO FUNDAMENTAL 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 8.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  
atualizada 

02 3.000 Litros Etanol Atender a resolução ANP 
atualizada 

ESPORTE 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 3.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  
atualizada 

02 2.000 Litros Etanol Atender a resolução ANP 
atualizada 

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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ADMINISTRAÇÃO GERAL 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 3.000 Litros Gasolina comum 
Atender a resolução ANP 

 atualizada 

02 2.000 Litros Etanol 
Atender a resolução ANP 

atualizada 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 3.000 Litros Gasolina comum 
Atender a resolução ANP 

 atualizada 

02 2.000 Litros Etanol 
Atender a resolução ANP 

atualizada 

ÁGUA E ESGOTO 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 7.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  atualizada 

02 2.000 Litros Etanol 
Atender a resolução ANP 

atualizada 

FUNDO DE MEIO AMBIENTE 

I iEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 8.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP 
atualizada 

02 4.000 Litros Etanol Atender a resolução ANP 
atualizada 

CEMECIAMBULANCIA 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 61.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  atualizada 

02 9.000 Litros Etanol Atender a resolução ANP 
atualizada 

SERVIÇOS URBANOS 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 4.000 Litros Gasolina comum 
Atender a resolução ANP 

 atualizada 

02 2.000 Litros Etanol 
Atender a resolução ANP 

atualizada 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 5.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  atualizada 

02 4.000 Litros Etanol 
Atender a resolução ANP 

atualizada 

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. 	A qualidade dos produtos a serem fornecido pela CONTRATADA será fiscalizada pelo Setor de Transportes, em 

obediência às determinações legais, pertinentes ao assunto. 
4.2. 	O responsável pelo Setor de Transportes da CONTRATANTE terá amplos poderes para acompanhar e fiscalizar a 

qualidade do produto entregue pela CONTRATADA, cabendo-lhes exigir o fiel cumprimento das obrigações 
contratuais, bem como propor, quando cabíveis, a aplicação das penalidades previstas neste edital sem prejuízos 
das aplicáveis pela legislação. 

4.3. 	A CONTRATADA deverá fornecer amostra do combustível, o qual será analisado por laboratório competente a 
critério da municipalidade, caso a CONTRATANTE achar necessário. 

4.4. 	A CONTRATADA é a única responsável em qualquer caso, por danos ou prejuízos que possa causar a terceiros, 
sem qualquer responsabilidade de ônus para a CONTRATANTE pelo ressarcimento. 

4.5. 	A CONTRATADA não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo ou em parte, decorrentes deste contrato, 
sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

4.6. 	A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente certame. 

4.7. 	Todas as despesas decorrentes de mão de obra, materiais e equipamentos correrão por conta da CONTRATADA, 
assim como as despesas referentes às leis sociais e encargos trabalhistas, bem como quaisquer danos causados 
a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer natureza do contrato. 

4.8. 	A CONTRATADA deverá inserir no cupom fiscal código de abastecimento do veículo, nome completo do condutor 
e coletar a assinatura por extenso. 

4.9. 	O objeto a ser entregue/prestação de serviço deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões 
e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial — ABNT, INMETRO, ANP etc., 
atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor), ficando sob inteira responsabilidade da empresa licitante todo e qualquer dano que 
venha causar aos veículos desta municipalidade por produto entregue fora das especificações técnicas. 

4.10. 	A comprovação da qualidade dos produtos fornecidos, bem como dos prazos de atendimento, será realizada pelo 
Departamento responsável desta municipalidade, a qual caberá avaliar a aceitação do objeto. 

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. 	Imediato, após o recebimento da requisição emitida pelo Departamento requisitante. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. 	De Segunda-Feira a Segunda-Feira das 07:00 ás 21:00. 
6.2. 	As aquisições serão diariamente durante a vigência. 
6.3. 	Vigência de 12 meses. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. 	No estabelecimento comercial da CONTRATADA, dentro do perímetro urbano do município de Conchal — SP 

8. GARANTIANALIDADE: 
8.1. 	Pertinente a natureza do objeto. 

9. AMOSTRA: 

Rua Francisco Ferreira Alves n9  364 Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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10. PESSOAL TÉCNICO: 

11. FORMA DE PAGAMENTO: 

	

11.1. 	Em até 30 dias após a entrega da nota fiscal devidamente atestada. 

12. RECURSOIDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

	

12.1. 	As despesas decorrentes correrá por conta das Dotações Orçamentárias dos Elementos relativos ao exercício de 
2019, a saber: 

12.1.1. n° 33903001/041220002.2.002/02.02.01. (55) (56) — GABINETE - Fonte: Tesouro 
12.1.2. n° 33903001/082440007.2.121/02.03.01. (99) (100) — ASSISTÊNCIA - Fonte: Tesouro 
12.1.3. n° 33903001/041220009.2.012/02.06.01. (267) (268) — ADMINISTRAÇÃO - Fonte: Tesouro 
12.1.4. n° 33903001/261220009.2.013/02.06.02. (308) (309) - OFICINAITRANSP. URBANOS - Fonte: Tesouro 
12.1.5. n° 33903001/154520014.2.020/02.11.01. (518) (519) — SERVIÇOS URBANOS - Fonte: tesouro 
12.1.6. n° 33903001/123610015.2.024/02.12.03 (624) (1442) — ENSINO FUNDAMENTAL - Fonte: Tesouro 
12.1.7. n° 33903001/123610015.2.024/02.12.03 (630) (631) — ENSINO FUNDAMENTAL - Fonte: QESE 
12.1.8. n° 33903001/123610015.2.027/02.12.06. (734) (1890) — TRANSPORTE ESCOLAR - Fonte: Tesouro 
12.1.9. n° 33903001/123610015.2.027/02.12.06. (736) (737) — TRANSPORTE ESCOLAR - Fonte: Estado 
12.1.10. n° 33903001/123610015.2.027/02.12.06. (743) (744) — TRANSPORTE ESCOLAR - Fonte: Federal — Qese 
12.1.11. n° 33903001/103010010.2.028/02.13.01 (909) (910) — FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL - Fonte: Tesouro 
12.1.12. n° 33903001/175120004.2.030/02.14.01. (1061) (1062) — ÁGUA E ESGOTO - Fonte: Tesouro 
12.1.13. n` 33903001/185410004.2.102/02.14.02. (1095) (1096) — FUNDO DO MEIO AMBIENTE - Fonte: Tesouro 
12.1.14. n° 33903001/206050012.2.032/02.15.01. (1130) (1131) — AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Fonte: Tesouro 
12.1.15. n° 33903001/061810003.2.003/02.17.01. (1194) (1195) — GUARDA MUNICIPAL - Fonte: Tesouro 
12.1.16. n° 33903001/278120005.2.005/02.18.01. (1239) (1854) — ESPORTE - Fonte: Tesouro 

	

12.2. 	Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

13. RESPONSÁVELIGESTOR: 

	

131. 	ROBERTA FAVARO - Diretora Departamento de Saúde 

	

13.2. 	ANTONIO MARCOS SEVERINO - Chefe da Divisão de Serviços Gerais 

	

13.3. 	JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE MELO - Diretor do Departamento de Educação 

	

13.4. 	EDVALDO JOSÉ CARVALHO - Chefe da Divisão de Serviços Urbanos 

	

13.5. 	EDERALDO VIZENTIN PIANCA - Chefe da Divisão de de Ampliação e Manutenção Rede de Água/Esgoto 

	

13.6. 	SANTO A. PISSINATTI NETO - Chefe da Divisão de Extensão Rural 

	

13.7. 	JOÃO BATISTA MARIA — Chefe da Divisão de Transporte Escolar 

	

13.8. 	ANDRÉ LUIZ DE ABREU — Diretor Administrativo 

	

13.9. 	BENEDITO APARECIDO DE ABREU — Chefe da Divisão Operacional de Segurança Publica 
13.10. ÂNGELA MARIA VIVALDINI DA COSTA CALEFFI — Diretora do depto de Promoção e Assistência Social 
13.11. OSMAR METZKER — Chefe da Divisão de Esportes 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 57119 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.517119 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

TELEFONE: 	 ENDEREÇO ELETRÔNICO: 	  

Apresentamos nossa proposta para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL E 
GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, acatando todas as estipulações consignadas neste 
edital: 

VALOR GLOBAL R$ 0,00 (reais). 

Prazo de vllidade da proposta: 60 dias conforme art. 6° da Lei Federal n° 10.520102. 

Prazo de pagamento: 

Prazo de entrega da aquisiçãolprestação 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 

Praça de pagamento: Banco: 	 Agência: 	 Conta Corrente: 	 , município: 
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Nome do responsável pela assinatura da Ata Registro de Preços: 	  

portador do RG n° 	 e CPF n° 	 - Nacionalidade: 	, Data de Nascimento: 

	  Estado Civil: 	  Endereço Eletrônico Pessoal: 	  Fone: 

	 , Cargo/Função: 	 , Endereço residencial: 	 , n° 	 

Bairro 	 , Cidade 	, Estado 	  

	

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 57/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.517119 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Aos 	dias do mês de 	de 2019, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal SP, tendo como Pregoeiro Sr. 

THIAGO DOS SANTOS MARIA, de acordo com o Decreto n° 4.139 de 02 de janeiro de 2019, doravante denominada 

ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro a empresa 	  situada na 

	  n° 	, Bairro 	, na cidade de 	 , Estado de 	, CEP. 

	, e-mail: 	, Fone: ( )     inscrita no CNPJ n° 	  e Inscrição 

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

	 e RG n° 	 , denominada CONTRATADA, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL" nos 

termos da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei federal n° 8.666/93 atualizada e demais normas legais aplicáveis, em 

face da classificação da proposta apresentada, cujo, o resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito 

Municipal de Conchal SP o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição 

de combustíveis (etanol e gasolina) para o abastecimento da frota Municipal, termos e condições descritas ANEXO VI 

- Termo de Referência, do mencionado edital que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela 

empresa cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima numerado, perfazendo o valor global da ata em R$ 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

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

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

	

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

	

3.1. 	O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de 
assinatura. 
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CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

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

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

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

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

concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data 
da convocação, assinar a Ata Registro Preços. 

6.3. 	Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se a vender os bens registrados/prestação de serviços, 
conforme especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e também na proposta apresentada. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
7.1.1. 	descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
7.1.2. não aceitar reduzir o-seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado. 
7.1.3. 	Presentes razões de interesse público. 
7.2. 	O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será 

formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 
7.3. 	O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovados. 

7.4. 	A comunicação do cancelamento 'do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita 
mediante publicação em imprensa oficial do município. 
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CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

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

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

8.3. 	As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de empenho. 
8.4. 	Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua 

reapresentação. 
8.5. 	Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, em nenhuma hipótese. 
8.6. 	No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória 

concluída, inclusive despesas com fretes e outros. 
8.7. 	Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, em nenhuma hipótese. 

CLÁUSULA NONA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

9.1. 	Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante toda vigência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

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

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

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

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

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

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

III 	Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
IV 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento contratual se reserva no direito de 

fazer análises e ou esclarecimento, para comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o 
instrumento contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DAS PENALIDADES 

Nos termos do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do 
objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 
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11.2. 	Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições 
avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal n° 
8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor pactuado, 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 

superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
11.3. 	Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata Registro de Preços, deixar de 

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

11.4. 	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. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO 

13.1. 	Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo desta 
Aia Registro Preços na imprensa oficial ou em Jornal de grande circulação no município. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
— DO ACOMPANHAMENTO 

14.1. 	Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO requisitante desta 
municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. 	As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, ficarão 
a cargo do Foro da Comarca de Moji Mirim — Vara Distrital de Conchal/SP, excluído qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

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 	 residente e domiciliado no endereço 

n° 	 no 	Bairro 

	  na cidade de 	  representante legal da empresa 

	  cadastrada no CNPJ/CPF sob o 	 n° 

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

adesão ao Programa de Doação Solidária e AUTORIZO a Prefeitura do Município de Conchal, a reter do valor 

líquido de meus pagamentos o percentual de 	%, pelo prazo de 	mês(es), a título de doação 

ao referido Programa. 

Cidade, 

Assinatura do Aderente 

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

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

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

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

PDS 

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

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Art. 5° - O Poder Executivo deverá promover campanhas de 

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

"comprometimento social" em todos os cidadãos. 

Art. 6° - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

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

fiel cumprimento. 

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

WAGNER E. FADEL LOZANO 	 CÁSSIO APARECIDO MAIOCIII 
L. 	 CHEFE DE GABINETE 

	
DIRETOR JURÍDICO 

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao0conchalsp.gov.br  
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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. 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Art. 7° - A adesão poderá ser feita a qualquer tempo e revogada 

mediante simples solicitação escrita ao Presidente do Fundo Social de Solidariedade, com prazo de 15 

(quinze) dias de antecedência de sua retenção. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

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

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

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13235-000 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 
ATA: 	 n° 119. 
OBJETO: 	 Registro de preços para aquisição de combustíveis (etanol e gasolina) para o 

abastecimento da frota Municipal. 
ADVOGADO: 	 João Carlos Godoi Ugo. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. 	Estamos CIENTES de que: 

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

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

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

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

2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 

recursos e o que mais couber. 

Conchal _1_1_  

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

Assinatura: 	  

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (1.9) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

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

Assinatura: 	  

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

Assinatura: 	  

Rua Francisco Ferreira Alves IV 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacaoPconchal.sp.gov.br  
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 57119 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.517119 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL E GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO 
DA FROTA MUNICIPAL 

RAZÃO SOCIAL: 	  

CNPJ tr: 	  

ENDEREÇO: 	  

e-mail: 	  

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

PESSOA PARA CONTATO: 	  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

Local:  	de 

 

de 2019. 

  

ASSINATURA 

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchal.sp.govIr 
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aeira ser detentora dos tens, conforme segue:- item 7, para 
que se possível, laca a proposta de RS 0,25 (vinte e cinco centa-
vos), ou, outro valor, desde que não ultrapasse seu último lance 
podendo ser mantido o mesmo. - itera. 21, para que se pessi 
faça a pro 	e-8-3-9:09-(nova.reeis e nove centavos). 
o 	or, desde ger não ultrapasse sélniltimo lance, pode 

r mantido o mesmo. REGIANED 

CONCHAL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

PREGÃO PRESENCIAL 
Torna público aos interessados que está aberto o Pregão 

Presencial 57/19, Processo 5517/19-Objeta: Registro de preços 
para aquisição de combustíveis (etanol e gasolina) para o abas-
tecimento da frota Municipal - Encerramento dia 02/10119 M 
09:30 horas e abertura às 10:00 horas- O edital completo pode-
rá ser adquirido no sita www.conchal.sp.gov.br  e ou pelo e-mail: 
licitacaoreconchalsp.gov.br  - Maiores informações poderão sor 
obtidas na Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SR nos 
dias úteis das 08 00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 
31366-8600. 

Conchal, 18 de setembro de 2019, 
Thiego dos Santos Maria - Pregoeiro 

COSMOPOLIS 

PREFFYNBAMUNICIPAL 	 LIS  

RESULTADO DE JULGAMENTO 
Pregão e° 050/2019 - Processo n.  8253/2019 
Objeto: Registro Aquisição de medicamentos para Farnrecia 

Municipal. 
O presente é para informar que a apresentação dos doem 

mentos que solicita o item 10 do Edital (Alvará Sanitário ou 
licença de funcionamento; Comprovante de Autorização de 
Funcionamento (AFE) junto à ANVISA; Certificado de Registro do 
Produto emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária), leram 
apresentados a contento pelas empresas Aglon Com. e Repre-
sentações Ltda; Alfalagos Ltda; CILA Hospitalar DA.; Dirnaster 
Cora dz Prod. Hosp, Ltda.; Inovemed Com. de Medicamentos 
Ltda; Cristália Prod, Quimices Farmateuticos Ltda.; NOS Disto 
de Med Leda; Fragnari Distr. de Me... Ltda.; Comercial Cirúrgica 
Riodarense Ltda.; Valinpharma Com.e Rept Ltda.; Farma 2 Prod. 
para Saúde Ltda EPP; Soma SP Prod. Hosp. Leda.; Drogafente 
Lida; Centermedi Com. de Prod. Hosp lida; Vital Hospitalar 
Comi, Lida: Acácia Com, de Medicamentos Eireli; Atoes do Brasil 
Dite de Prod Hospitalares; Ativa Coml. Hosp. Ltda.; Classmed 
Nd. Hoste Eirdi; R,A,P Com, de Med. Ltda.; Anbioton Impor-
tadora Lida Sendo assim, foram consideradas CLASSIFICADAS 
para o fomedineeto do objeto em emerafe 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Cosrirepolis comunica que o 

Pregão Presenciei n° 050/2019 foi homologado e adjudicada 
as empresas Ágios Com. e Representações Ltda, nos itero 
6,65 e 107; Alfdagos Leda nos itens 4 e 35: CM Hospitalar 
S.A. nos itens 28.8] e 128; Dimaster Com. de Prece Hosp. lida 
no nem 84; Inovamed Com. de Medicamentos Ltda nos itens 
10,24,37,38,89,99,103 e132; Cristália Prod, Ninhos Farmacêu-
ticos Lida nos itens 19,36,59.61,62,64,67,68,81,91,115,117,119 
e 122: NDS Diste de Med. Leda nos itens 8.9.14,27,58.73,74,76 
37.79.80,94,95,97 e 98; Fragnari Diste de Med. Lida nos itens 
50,52,66,85,110,1190134; Comercial Cirúrgica Riodarense Ltda 
nos itens 12,16,25,26,32,48,57,57,78,100,108 e 123; Valinehar-
ma Com, e Rape Lida nos itens 18,23,41,104,106 e 135; Farma 
2 Prod. para Saúde leda EPP nos itens 33,63 e 93; Soma SP Prod 
Hosp. Ltda nos itens 11,15,22,43,47,56,90,92 e 102; Drogafonte 
Ltda no trem 31; Centermedi Com, de Prod. Hosp. Ltda nos itens 
3,39,40,42,46,85,105,111 e 125; Vital Hospitalar Coml. Ltda nos 
itens e17,83 e 88; Acácia Com. de Medicamentos Eireli 7,13,34 
,44,45,51,53,71,75,101,109 e 127; Atoes do Brasil Dite de Prod. 
Hospitalares nos itens 69,70,126,130 e 135; Ativa Comi. Hosp 
Ieda nos itens 10 e 55; Classmed Prod. Hosp. Eireli nos Lins 
49,54,60,96 e 121; R,A,P Com. de Med. Lida nos itens 30,72, 
82,112,114,118,120,124,131,133 e 137; Anbieten Imponadora 
Ltda nos itens 2 e 29, referente ao Registro de preço para aqui-
sição de medicamentos para Farmácia Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosinepolis; CON-

TRATADA: MS Freitas Com. de Alimentos Me; Contrato 1T 
n.  125/2019; ASSINATURA: 1910812019; OBJETO: Aquisição 
de hortifrutigranjeiros para Merenda Escolar; Valor Total RI 
120.000.00; MODALIDADE: Pregão Presencial n' 049/2019. 

Cosmepolis, 18 de setembro de 2019, Eng," José Pivete° - 
Prefeito Municipal 

COTIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

CNN: 55.607.824./0001-16 MAÇÃO ADILSON LIMA R5 
2.106.427,51 

CIIPJ 12.985.547/0001-72 EUSALIGELA SILVA ALBUQUE-
QUE RS 10,811,56 

CNPLI 4.061.065/0001-51 ELITE FACILITYU RS 555.048,24 
CNP/: 65.941.775/0001-07 CEAllA DISTRIBUIDORA RS 

92.371,09 
JuSIFICATIVA: Os pagamentos autorizados não obedecem 

a ardem cronológica ditada pelo artigo 5° da lei 8.566/93,por se 
Datar de serviços, materiais e meios iriispenseveis a obrigações 
ria administração. 

PA n° 22.215/2019. PP n' 69/19.0bjetee Contratação de 
empresa especializada para fornecimento de equipamentos 
ao ar livre e instalação das equipamentos, através do com 
verti° (Contrato de Repasse n° 835.704/2015, Processo n° 
3727.103.2252-72/2016, firmado entre União, por intermédio 
do Ministério do Esporte, representada pela CEF), HOMOLOGO 
o resultado do presente certame, cujo objeto foi adjudicado à 
empresa ROTOFABRIL PRODUTOS E SERV. E ROTOMOLDAGEM 
LIDA EPP). 

a) Givaldo da Costa - Secretário Munidpal de Esportes, 
Cultura e Lazec 

CRAVINIHOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial n° 035/2019 
OBJETO: Registro de preço para contrata* de empre-

sa especializada em prestação de serviço de exames como 
endoscopia , tomogratia ecocardiografia , orografia , etc ,para 
atendimento de munícipes carentes de toda rede publica muni-
cipo! de saúde, espedficações contidas no anexo I - Treno de 
Referência do Edital. G edital encontia-se à disposição no Portal 
www.cravinhomegov.br. Entrega e abertura das propostas: 
Dia: 03/10/2019 ás 09:00 horas. Cravinhos, 18 de setembro de 
2019.(a) 1050 CARLOS CARRASCOSA DOS SANTOS - PREFEITO 
MUNICIPAL DE CRAVINHOS. 

550 PAULO 
AVISO DE UCITAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS N" 005/2019 
Achase aberta, na municipio de Cravinhos/SP a Tornada 

de Preços 00512019, do tipo menor prego global, para " CON-
VOCAÇÃO E CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIAUZADA NO RAMO PARA A EXECUÇÃO DE 45.450,86 

e ETsNOSO USINADO A QUENTE, NA ESPESSURA ACABADA 
DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, COM C.B.U.Q.- CONCRETO 

, 	NI, BEM COMO PARA A EXECUÇÃO DE SINAUZAÇÃO 

OMPOSTA DE 60 UNIDADES DE PLACA ESMALTADA, 
RT1CAL E HORIZONTAL), SENDO A SINALIZAÇÃO 

ENSÕES DE 45 X 25 CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
E RUAS E AVENIDAS ENVOLVENTES E A SINALIZAÇÃO 

t TAL COMPOSTA DE 1.715,85 ME DE PINTURA HORI- 
DE FAIXAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES SITO EM ZrL 

DOS TRECHOS DE 04 (QUATRO) ARRUAMENTOS DA DETER 
NFORME DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FORNECIDA. CIDADE, 

!MENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUI- COM FORO 
ESSMIOS", e demais espedficações constantes PAMENTOS N 
ital completo. Encerramento e abertura dos no objeto do 

envelopes: 08/1 019, às 09:00 horae O edita/ encontra-se à 
I wwwttavinhos.sp.gov.be  (moinhos, 18 de disposição no P0 

setembro de 201 

4.11,"‘ 

PREFEITU' MUNICIPAL DE CRUZÁLIA 

C0h1U CADO: RETIFICAÇÃO DE PUBUCAÇÃO 
Pr. 	e" 716/2019 - Inexigibilidade n" 09/2019 - Cha- 

mada dica 01/2019. Onde lé-se: EXTRATO DE CONTRATO 
60 	19. Leia-se: EXTRATO DE CONTRATO 592019. Mais infor 

ações na Prefeitura Municipal de Cruzália, na Avenida Luiz 
Zandonadi, 	120 ou através do telefone (18) 39761112 / 
3376-1295. José Roberto Cirino Prefeito Munlopee 

COMUNICADO: RETIFICAÇÃO DE PUBUCAÇÃO 
Processo: cie 716/2019 - Inexigibilidade ri" 092019- Cha-

mada Pública 01/2019. Onde lé-se: EXTRATO DE CONTRATO 
50/2019. Leia-se: EXTRATO DE CONTRATO 582019. Mais infor-
mações na Prefeitura Municipal de Certeira, na Avenida Luiz 
Zandonadi, n° 120 ou através do telefone (18) 33761112 / 
3376-1295. José Roberto Cirino - Preleito Municipal. 

COMUNICADO: RETIFICAÇÃO DE PUBUCAÇÃO 
Processo: n° 716/2019 - Inexigibilidade n° 09/2019- Cha- 

mada Pública 0112019. Onde 	Valor. RS 1.662,00. Leia-ser 
Valor: RS 4.928,50. Mais informações na Prefeitura Munidpal 
de Crindia, na Avenida Luiz Zandonadi, n° 120 OU atravês do 
telefone (18) 3376-1112 I 3375-1295. José Roberto Cirino -
Protelo Municipal. 

CRUZEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

Aviso de Chamada Pública n° 0012019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO cie 5.302/2019 
Republicação 
O Prefeito Municipal torna público que em virtude da 

Chamada Pública em epigrafe ter sido DESERTO, Objeto: "para 
concessão de autorização de uso a titulo precário e oneroso 
de autorização de uso a titulo precário e oneroso para fins de 
REAUZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA EM FARERIA". 

Rua determinada nova data para realização do certame: 
Abertura: 04/09/2019 - Sessão Pública: 04/09/2019 -

14:00k 
CL Edital estará à disposição para retirada pelo sita www. 

cruzeiro.segov.be  a partir da data de inicio abaixo indicada. 
Cruzeiro, 18 de setembro de 2019. 
Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 
PROCESSO SELETIVO N.  2/2019 - EDITAL de RETIFICAÇÃO 

N6 2 
A Prefeitura Municipal de CRUZEIRO, resolve expedir a pre-

sente RETIFICAÇÃO ao Edital de Abertura de Inscrições do Pio- 
cesso Seleto n°212019, paia constar as seguintes alternem: 

-Anexo II - Conteúdo programático: 
1. Exclusão do conteúdo programático de Matemática e 

Raciodnio Lógico Quantitativo para as funções de Professor 
e IDE. O Edital de Abertura de Inscrições cens as relificaçó'es 
consolidadas encontra-se disponível para consulta no quadro de 
avisos da Secretaria de Educação de Cruzeiro e nos sitas www 
publiconsult.com.br  e ewvveduzeiro.sp.gov.br, sendo ainda, esta 
retificação, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

CRUZEIRO, 18 de setembro de 2019. 
THALE5 GABRIEL FONSECA 
Prefeito Municipal 

SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
O Serviço Autónomo de Água e Esgano de Cruzeiro toma 

público as empresas do ramo que encontra-se aberto o Pregão' 
Presencial n.01812019 - Processo n" 301/2019 - "Fornecimento 
e instalação de equipamentos permanentes necessárias para 
manutenção e intrasstruture das ETES Metalúrgicos, Santa Ceci-
lia, Ecovale Vista Verde, Colinas da Mantiqueira, no Municipio 
de Cruzeiro, espedfindos no Descritivo Técnico". Sessão de 
Abertura: 04/102019, às 10:00 horas, 

edirel em sua integra poderá ser consultado pelo SITE 
wvinusaaecntreirocom.be gratuitamente. 011 no setor de lich 
tações, à Ao Regalia Rulrez, 519 - centro, Cruzeiro/SP., após o 
recdhimento da taxa de RI 10,00 da reprodução gráfica do edi-
tal. Cruzeiro, 13 de setembro de 2019, Jose Kleber Lime Silveira 
Junior - Diretor Geral. 

CUNHA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

Contrato 151/2019 / PREGÃO PRESENCIAL C" 42/2019 / 
objete :AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DIS-
TEMO CAMPOS DE CUNHA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, / Cor-
Datada e AUTO POSTO MOTA CUNHA LIDA / Valor :375.850,00 
/ Inicio: 10/092019 / Término: 10/09/2010. Contrate 163/2019 - 
1.  Termo de Aditamento / Pregão Presencial 01512019- Objeto 
AQIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL 
ELIAS JOSÉ ABDALLA, MEDIANTE CONTRATO DE REPASSE N. 
870794/2018 JUNTO À UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO 
DO MINISTÉRIO DA CULTURA, REPRESENTADA PELA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL / Contratada: OP MATERIAIS SERVIÇOS 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Objeto da Alteração: Alte-
ração da Clausula Quarta do contrato, modificando as dotações 
orçamentáeas. 

EXTRATO DE LICITAÇÃO, PROCESSO DE UC1TAÇÃO N. 
083/2019- TOMADA DE PREÇO N°003/2019, 0011 ER GUARDA 
GARCIA Prefeito Municipal de Cunha -SP, declara a Tomada de 
Preço 003/2019, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
OBRAS DE MELHORIA E URBANIZAÇÃO DO PARQUE LAVAPÉS, 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE 866326/2018 DO MINIS-
TÉRIO DA CIDADE REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL CONFORME AS ESPECIFICAÇOES CONSTANTES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS., DESERTO. Foi determinado a repetição 
do processo que se realizará no dia 08/102019 às 09:30 horas. 
Cunha, 17 de Setembro de 2019. ROLIEN GUARDA GARCIA -
Prefeito Municipal 

PREGÃO (PRESENCIAI) n° 043/2019 - Proc Adm. Mun. 
n" 079/2019. TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO 
No dia 18/09/2019 após constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, HOMOLOGOU o item 
do pregão em epigrafe, na seguinte contormidade; Itens 1 e 2 a 
empresa DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA SOM E ILUMINAÇÃO Aça 
a empresa convocada a apresentar a Repassa Reajustada em 2 
(dois) dias Mais e posteriormente assinar a Ata de Registro de 
Preço em até 5 dias úteis a partir de 20/09/2019. 

DIADEMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 

SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS 
CONVITE N.011/19 - PEC. n'0197/19. 
OBJETO: Reparo da Cobertura do Prédio da Rua Guaricica 

A empresa RVF ENCENARIA EIREU, foi considerada Desslas-
silicada, por descumpnmento nos seguintes itens do edital 
9.1.2 e 9.1.7. Todas as demais empresas partidpantes foram 
consideradas Classificadas. Empresa vencedora: REX COSTA 
ENGENHARIA E CONSTRUOES LIDA. Prazo para reemos con-
forme a Lei de licitações. 

ADITIVO Ne 03/19, de 18/09119 - Contrato n°031/18 -
PC 031/18, Objeto: OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE 
FUTEBOL 0WORADO. CONTRATADA: ESTETO ENGENHARIA 
E COMÉRCIO LTDA. Prorrogado o prazo contratual em mais 
02 (dois) meses. 

DOIS CÓRREGOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS  

Departamento de Licitações, Contratos e Convênios 
AVISO DE UCITA.ÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
Processo: 160-2019 
Pregão Presencial n° 792019 
Objeto: Registe° de preços de materiais de pintura e tintas, 

de acordo com a necessidade do Municipio, 
DATA PARA ENTREGA DO) DOCUMENTO(5) PARA CRE-

DENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A(0) PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABIUTAÇÃO E DOS ENVELOPES 
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO E SESSÃO PUBLICA:04/10/2019 
às 09 horas. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO: 
Departamento de Lidteções, Contratos e Convénios, sito à Ave- 
rido Gofredo 	245 -Mia Bandeirantes (Almmarifedo 
Municipal). 

EDITAL NA INTEGRA: A disposiçào dos interessados no 
endereço supra, bem corno no sita woreedniscorregosspgoube 
Informações pelo telefone: (14)3652-9950 das 13:00 às 16:00 
horas, em dias de expediente. 

Ruy Diomedes Fávaro 
Prefeito Municipal 

DUIV/ONT 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT 

AVISO DE LICITAÇÃO 
LHLÃO 001/2019 - PROCESSO N" 030/2019 
A Prefeitura Munidpal de Dumont, Estado de São Paulo, por 

intermédio de seu Leiloeiro, terna público para o conhecimento 
de quem possa interessar, que no dia 01 de outubro de 2019, 
às 09:30 horas, na Sala de Compras e Lidtações da Prefeitura 
Municipal, situada na Praça losefina Negre n. 21. DemontISP, 
fará realizar licitação na modalidade LEILÃO do TIPO MAIOR 
PREÇO, tendo como objeto a venda de velejes. sucatas de 
vneoicoduliziersgurds,,,edm.  g,eorrtal;n,  c,orrfoormn,e,,,es.peecntifiocaçcoiánro  contriicloas,  

seus anexos poderão ser retirados ou consultados na Sala de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal no endereço acima 
indicado, de segundas ás sextas-feiras, das 9h às 12h e das 13h 
às 1611. Informações poderão ser obtidas através do telefone 
(0X016)3944-9100. 

Dumont/SP, aos 18 de setembro de 2019. 	' 
PAULO ENRIQUE FERREIRA-Leiloeiro 

EMBU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU 

7. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 114/2017 - DATA: 
19/08/2019 - CONTRATANTE: Prefeitura de Embu das Artes -
CONTRATADA: ARVÉK TÉCNICA E CONSTRUÇÔES LIDA - CNP1: 
47.218.979/0001-32- OBJETO: Resolvem reprogramar a planilha 
orçamentária, havendo um decréscimo de RS 979.021,51, que 
corresponde a- 25,96% do valor inicial, totalizando o contrato 
ein RS 1.792.660,16 - RECURSO: Federia - MODALIDADE: Pre-
gão Presencial ir 002/2017. 

O Prefeito de Releu das Artes TORNA PUBLICO: PREGÃO 
ELETRÔNICO le" 004/2019 - Processo n.  19.235/2019 - Uce 
loção n" 785652 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS para a Rede 
Municipal de Educação, a encerrar-se às 14h do dia 02/10/2019. 
A sessão de Disputa de Preços está mareada para as 14h3Orn 
do dia 02/10/2019. O Pregão Eldrõnico será realizado em 
sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança-criptografia e autenticação- em todas as suas fases 

poderá ser avessado pelos seios Ihugrewww.embudasartee 
spgesdn) ou (httpl/www.licitacoes-econebr). Edital e informa-
çoes poderão ser obtidos junto ao Depto de Licitações. das 09h 
às 16h, (11) 4785-3654/3475, compreseembudasarteesegoe 
bc lucia.emieeembudasartes.sp.goven e/ou wwrvembudasartee 
spymbe Em, 18109/19. 

EMBU-GUAEU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU 

AVISO DE ANULAÇÃO A Prefeitura Municipal de Embu 
Guaçu toma público aos interessados a ANULAÇÃO do processo 
lidtaterio: Pregão Presencial ir 0016/1019 Processo Adminie 
Dativo: n° 3.373/2019 Objeto: A presente licitação tem como 
objeto: "Registro de Preços', contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de manutenção técnica corretiva e 
preventiva nos equipamentos odontológicos e hospitalaree para 
atender às unidades de salde do Munidpio de EmbieGuaçu, 
conforme as especificações técnicas constantes no Anexo I do 
edital.Embu Guaçu 18 de setembro de 2019 Maria Leda da Selva 
Marques - Prefeita Municipal 

AVISO DE ANULAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Ente 
Guaçu toma público aos interessados a ANULAÇÃO do processo 
licitaterio: Pregão Presencial n" 002612019 Processo Administra-
tivo: ri° 4.372/2019 Objeto: A presente licitação tem por objeto 
o 'registro de preços" para contratação de serviços de manuten-
ção, conservação e pequenas WORM. nos prédios da Prefeitura 
Municipal de Embu-Guaçu e mas Secretaria; como fornecimen-
to de materiais e mão-de-obra, sob demanda, consterne deste 
edital e seus anexos, definidos ainda as especificações téenicas 
anexo- Lombo Guaçu 18 de setembro de 2019 Maria Lucia da 
Silva Marques- Prefeita Municipal 

Decreto N.-3058 de 12 de Setembro de 2019- Regulamen-
ta a Lei de n°- 2722 de 10 Janeiro de 2013 , acerca de adminis-
tração de estacionamento rotativo pago em vias e logradouros 
pia ices do municipios de Embu Geasse revogando os Decretos 
2862/2013 e 2948/2015.Embu Guaçu,18 de Setembro de 2019 - 
Maria Lucia da Silva Marques-Prefeita Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL 

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial e° 53/19. 
Objeto:- Fornecimento parcelado de géneros alimentícios, 

destinados à Merenda Escolar, Cozinha Comunitária e Fundo 
Social de Solidariedade. 

Tendo se conclufdas as devidas retificações de que trata do 
pregão supra. fica tedesignada nova data de soa sessão, que 
ocorrerá às 9:00 horas do dia 01/10/19. O edital retificado, já 
se encontra dispontrel através do sita smwepinhal.segoube 
Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone 1191 
3651-9676 Ou pelo e-mail comprasepinhal.suquebt 

Espirito Santo do Pinhal, 18 de setembro de 2.019. 
Ricardo Anacleto Marchi Pereira- Diretor de Departamento 

Substituto -Administração. 

FERNANDOPOUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOUS  

TOMADA DE PREÇOS N. 014/2.015 - PROCESSO N.  
200/2019 - Extrato da Ata de Abertura e Julgamento das 
Propostas Apresentadas á Licitação. A CPL, por unanimidade 
de seus membros decide CLASSIFICAR o objeto do certame 
para a empresa: FBR PROJETOS E CONSTRUÇÕES BREU, 
Femandópolis-SR, 18 de setembro de 2.019.- RAFAEL VIEIRA 
MENEZES- Gerente de Suprimentos 

EXTRATO DO PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO - (MULATO N' 103/2018- CONTRATAN-

TE: Prefeitura Munidpal de Fomandepolis CONTRATADA:Viação 
Sudeste EIREU -ASSINATURA: 17/09/2019 - OBJETO: Fica adita-
do o valor da tarifa, passando de RS 5,20 (cinco reais e vinte 
centavos) para RS 5,43 (cinco reais e quarenta e três centavos), 
mantendo-se as mesmas condições contratuais MODALIDADE: 
Concorrencia e° 004/2017. Femandópolis, 18 de setembro de 
2019.- RAFAEL VIEIRA MENEZES - Gerente de Suprimentos 

EXTRATO DO CONTRATO N" 390/2019 - CONTRATANTE; 
Prefeitura Municipal de Femandópolis CONTRATADA Razan 
Metalúrgica e Consunções EIREU - VALOR: RS 122.177,18 -
ASSINATURA: 13/09/2019 - OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para execução da construção da academia da 
saúde, localizada na Travessa Antonio Angelocci, n° 80, Conjun-
to Habitadonal Wiffredo de Souza Nazareth, nesta cidade de 
FernancrepolitiSR, com fornecimento de material e mão de obra, 
conforme Memorial Descririvo, Planilha Orçamentária, Merendai 
de Cálculo. Memorial de Cálculo - Instalações Elétricas e Hidráu-
licas, Cronograma Ftrico-Hnenceiro e Projetos MODALIDADE: 
Tomada de Preços 1' 010/2019. Fernandópolie 18 de setembro 
de 2019.RAFAEL VIEIRA MENEZES - 

Gerente de Suprimentos 

FRANCA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 

EXTRATOS DE CONTRATO 
Processo ne 35450/19 -Tomada de Preços rss 012/19- Coo-

natação de empresa especializada para execução de restauro 
cientifico, de equipamento histórico público. no caso o RELOGIO 
DO SOL, que onstimi um equipamento urbano histórico, imóvel 
construído de mármore, com programação visual incrustrada 
e ajo objetivo e a medição de hora, calendário, estações do 
ano, entre outros, através da rotação da terra em relação ao 
sol. Contratada: Cantaria Conservação e Restauro leda Me, RS 
238.201,49 (duzentos e Vinte e oito ma e duzentos e um reais e 
quarenta e nine centavos). 

Proc 	37272/19 - Dispensa de licitação, art 24, VIII, da lei 
de licitações cujo objeto e a realização de abertura e drenagem 
da nona célula para os serviços de recepção e disposição de 
resíduos no aterro de tese:lues sólidos domiciliares e industriais 
Prol Ivan Vieira. Contratada: EMDEF- Empresa Municipal para 
o Desenvolvimento de Franca, valor de 11) 2,368.509,96 (dois 
milhões e trezentos e sessenta e oito mil e quinhentos e nove 
reais e noventa e seis centavos). 

Proc. n°31975119 - Dispensa de licitação, 00.24,0111, da lei de 
licitações cujo objeto é °serviço de constneão de Faixa elevada, de 
acordo com a Resolução Contras n' 738. de 6 de setembro de 2018 
nas ruas e avenidas do inunidpio de Franca/SP, com fornecimento 
de material, mão de obra e equipamentos Contratada: EMDEF -
Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca, valor de RS 
720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). 

TERMO DE ADITAMENTO 
Proc. o° 39754/15 - Pregão Presencial 11" 146/15 - Servi-

ços de vigilancia/segurança patrimonial armada e com ronda 
motorizada (moto). Contratada: Altaseg Vigiáncia Eirdi - EPP. 
O prazo de vigência do conluio ora aditado fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, conforme da Secretaria Municipal de 
Serviços e Meio Ambiente e anuéncia da contratada, anexado 
aos autos em folhas de n's 312 e seguintes (publicação feita 
para saneamento de processo) 

RETIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
LEIA-SE:Proc. n° 33040/19 - Dispensa de licitação, ART. 24, 

0111, da lei de licitações cujo objeto e a contratação do SEBRAE 
- Serviço de Apoio as Micro e pequenas empresas do Estado 
de São Paulo para capacitaçáo de produtores rurale artesãos, 
empreendedores da industrie, comercio e serviços visando 
o fomento do desenvolvimento economia do municipio de 
Franca, pelo valor de RS 204.694.00 (duzentos e quatro mi e 
seissentss e noventa e quatro reais). 

Franca, 18 de setembro 2019. 
Casar Canijo Borges 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pre-

goeiro 
EXTRATOS DE PARCERIAS 
PROC. n' 033255/2019 - Termo de Colaboração n' 

0056/2019 firmado com a Associação dos Produtores de Cafés 
Especiais da Alta Mogiana, para a execução serviço de Apoio 
a realização do Evento FAMCAFÉ - Feira da Alta Mogiana de 
Cafeicultura de Qualidade. Assinatura: 16/09/2019. Vigência: 
16/09/2019 a 31112/2019. Valor 340.000,00 (Trezentos e qua-
renta mil reais); 

aanca, 18 de setembro de 2.019. 
Anderson Mitsuldeo Minamihare 
Secretário de Desenvolvimento 

FRANCISCO MORATO 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FRANCISCO MORATO 

COMUNICADO, CONCORRÊNCIA PUBLICA N. 004/2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.  3613/2019. Objeto contrata-
ção de pessoa juridica, em regime de CONCESSÃO para °reerga 
da prestação dos serviços funerários no Municipio de Rancisco 
Morato, A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do 
Municipio de Francisco Morato, em analise e julgamento das 
propostas comerciais, decide pela classificado, considerando 
a maior oferta de outorga, na seguinte conformidade: 	Fune- 
rária Seixos Lida, 2°. Bandeirantes Serviços Funerários EIRELI 
e 3.. Serviço Funerário do Munidpio de Socorro Ltda EPP. Fica 
designada, sessão pública para o dia 26 de setembro de 2019, 
às 10:00 horas, em atendimento ao Itere 4.2. do Edital. Fran-
cisco Morato, 17 de setembro de 2019. Comissão Permanente 
de Licitações. 

ESPIRITO SANTO PO PINHAL 	000109 
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PREÂMBULO 

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

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

CREDENCIAMENTO 

REPRESENTANTES 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

GRAZIELA DE CASSIA BARALDI VICENCOTTO 

EMPRESAS 

AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 

PAULO SERGIO NOGUEIRA WESTIN FILHO 	 AUTO POSTO CONCHAL LTDA EPP. 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

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

O O1 6?   
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão: 	57/2019 

Processo: 	2019/9/5517 

Objeto: 	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL E GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA 
MUNICIPAL 

REGISTRO DO PREGÃO 

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

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

mote/Item: 001.000 
Fase: Propostas 

AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 
AUTO POSTO CONCHAL LTDA EPP. 

Fase: 1' Rodada de Lances 
AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 
AUTO POSTO CONCHAL LTDA EPP. 

Fase: 2' Rodada de Lances 
AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 
AUTO POSTO CONCHAL LTDA EPP. 

Fase: 3' Rodada de Lances 
AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 
AUTO POSTO CONCHAL LTDA EPP. 

Fase: 4° Rodada de Lances 
AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 
AUTO POSTO CONCHAL LTDA EPP. 

Fase: 5' Rodada de Lances 
AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 
AUTO POSTO CONCHAL LTDA EPP. 

Fase: 6" Rodada de Lances 
AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 

R$ 992.990,0000 
R$ 969.990,0000 

R$ 969.900,0000 
R$ 969.800,0000 

R$ 969.000,0000 
R$ 968.000,0000 

R$ 960.000,0000 
R$ 952.000,0000 

R$ 950.000,0000 
R$ 930.000,0000 

R$ 929.000,0000 
R$ 928.000,0000 

2.3 
0.00 

0.01 
0. 

cionada 
onada 

R$ 925.000,0000 
	

0.11% 
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A vista da habilitação, foi declarado: 
Lote/Item 	 Licitantes 

001.000 	AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 

Valor 

R$ 890.000,0000 

AUTO POSTO CONCHAL LTDA EPP. 

Fase: 7' Rodada de Lances 
AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 

AUTO POSTO CONCHAL LTDA EPP. 

Fase: 8' Rodada de Lances 
AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 
AUTO POSTO CONCHAL LTDA EPP. 

Fase: 9° Rodada de Lances 
AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 
AUTO POSTO CONCHAL LTDA EPP. 

Fase: 10° Rodada de Lances 
AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 
AUTO POSTO CONCHAL LTDA EPP. 

Fase: 11' Rodada de Lances 
AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 
AUTO POSTO CONCHAL LTDA EPP. 

R$ 924.000,0000 

R$ 920.000,0000 
R$ 919.000,0000 

R$ 900.000,0000 
R$ 899.000,0000 

R$ 898.000,0000 
R$ 897.900,0000 

R$ 897.000,0000 
R$ 895.000,0000 

R$ 890.000,0000 
R$ 895.000,0000 

0.00% 
	T 

0.11% 
000163 

0.00% 

0.11% 
0.00% 

0.01% 
0.00% 

0.22% 
0.00% 

0.00% Vencedor 
0.56% Declinou 

CLASSIFICAÇÃO 

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

Empresa 

Lote/Item: 001.000 
AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Lote/Item: 001.000 
AUTO POSTO CONCHAL LTDA EPP. 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

Valor 	Classificação 

	

R$ 992.990.0000 	1° Lugar 

	

R$ 969.990,0000 	2° Lugar 

NEGOCIAÇÃO 

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

Não houve registros de negociação. 

HABILITAÇÃO 

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

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

Licitantes 

\--AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 

RESULTADO 

Situação 

Habilitado 

Motivo 

ADJUDICAÇÃO 

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

ENCERRAMENTO 

O Envelopes-Documentação não aberto da empresa AUTO POSTO CONCHAL LTDA EPP foi xerocado, rubricado e devolvido 
proprietário SR. PAULO SERGIO NOGUEIRA WESTIN, 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 Apoio e representantes doy 
licitantes relacionados. 

  

Emitido em 02/10/2019 às 10:30:53 
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Não houve registro de ocorrências. 

ASSINAM: 

PAULO SERGIO NO UEIRA WESTIN FILHO 

AUTO POSTO CONCHAL LTDA EPP. 
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Conchal, 02 de outubro de 2019. 

1Z VANDERLEI MAGNU 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

000167 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Ficam HOMOLOGADA e ADJUDICADA como vencedora do "PREGÃO 

PRESENCIAL" N° 57/19, a empresa AJA COMÉRCIO DE DERIVADOS 

DE PETRÓLEO LTDA., inscrita no CNPJ: 74.644.485/0001-92, vencedora 

do certame com o valor de global de R$ 889.980,00 (oitocentos e oitenta e 

nove mil novecentos e oitenta reais). Tendo como objeto o REGISTRO DE 

PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL E 

GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 — Telefone (19) 3866-8600 — Fax (19) 3866-8614 — CEP 13835-000 — Conchal SP 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 57119 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.517119 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 100/19 

Aos 02 dias do mês de outubro de 2019, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal SP, tendo como Pregoeiro Sr. 

RAPHAEL MORENO PANINI, de acordo com o Decreto n° 4.139 de 02 de janeiro de 2019, doravante denominada ÓRGÃO 

GERENCIADOR, e de outro a empresa AJA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., situada na Av. Prefeito 

Nelson Cunha n° 611, Jardim São Luiz em Conchal SP, CEP. 13.835-000, inscrita no CNPJ n° 74.644.485/0001-92 e 

Inscrição Estadual n° 270.010.860.111, Fone: (19) 3866-4618 e email: sãoioroe20,conchalnet.com.br,  representada por 

sua sócia proprietária a Sra. Graziela de Cássia Baraldi Vicençotto, portadora do CPF n° 157.796.478-01 e RG n° 

26.109.638-2, denominada CONTRATADA, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL" nos termos da Lei n° 10.520 de 17 de 

julho de 2002 e Lei federal n° 8.666/93 atualizada e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 

apresentada, cujo, o resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito Municipal de Conchal SP o Sr. LUIZ 

VANDERLEI MAGNUSSON, RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de combustíveis (etanol e gasolina) 

para o abastecimento da frota Municipal, termos e condições descritas ANEXO VI — Termo de Referência, do 

mencionado edital que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi 

classificada em 1° lugar no certame acima numerado, perfazendo o valor global da ata em R$ 889.980,00, (oitocentos e 

oitenta e nove mil novecentos e oitenta reais). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
— DO OBJETO 

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

CLÁUSULA SEGUNDA 
— DA VALIDADE DOS PREÇOS 

	

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

	

3.1. 	O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de 
assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. 

	

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

6 .‘)  
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4.1.2. 	Cm Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, 
deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis 
fornecedores e respectivos preços a serem ratificados, obedecida a ordem de classificação. 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

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

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

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

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

concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data 
da convocação, assinar a Ata Registro Preços. 

6.3. 	Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se a vender os bens registrados/prestação de serviços, 
conforme especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e também na proposta apresentada. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
7.1.1. 	descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
7.1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado. 
7.1.3. 	Presentes razões de interesse público. 
7.2. 	O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será 

formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 
7.3. 	O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovados. 

7.4. 	A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita 
mediante publicação em imprensa oficial do município. 

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

8.1. 

	

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

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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8.2. 	A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o mesmo número de 
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como o da Nota 
de Empenho; 

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

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

8.5. 	Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, em nenhuma hipótese. 
8.6. 	No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória 

concluída, inclusive despesas com fretes e outros. 
8.7. 	Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, em nenhuma hipótese. 

CLÁUSULA NONA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

9.1. 	Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante toda vigência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
— DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

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

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

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

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

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

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

III 	Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
IV 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento contratual se reserva no direito de 

fazer análises e ou esclarecimento, para comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o 
instrumento contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DAS PENALIDADES 

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

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

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor pactuado, 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 

superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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11.3. 	Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata Registro de Preços, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo inidôneo 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. 

	

11.4. 	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. 

	

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

	

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO 

	

13.1. 	Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo desta 
Ata Registro Preços na imprensa oficial ou em Jornal de grande circulação no município. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
— DO ACOMPANHAMENTO 

	

14.1. 	Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO requisitante desta 
municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

	

15.1. 	As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, ficarão 
a cargo do Foro da Comarca de Moji Mirim - Vara Distrital de Concbair§P, excluído qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Prefeito Municipal 

30,A, 	»Mkty-x.Golt) 
RCIO DE DE 11 ADOS DE PETRÓLEO LTDA 

CNPJ n° 74.644.485/0001-92 
Graziela de Cássia Baraldi Vicençotto 

Sócia Proprietária 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL N° 57119 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.517119 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

	

1.1. 	Compreende o objeto deste certame a aquisição de combustíveis (etanol e gasolina) para o abastecimento da 
frota Municipal. 

2. JUSTIFICATIVA: 

	

2.1. 	A contratação do fornecimento aqui descrito justifica-se pela necessidade de manter a frota apta ao pronto 
atendimento das solicitações de deslocamento e/ou transporte de veículos movido a diesel. 

	

2.2. 	O município não disponibiliza de tanque e bomba própria para o reabastecimento dos veículos em geral, desta 
forma o reabastecimento deverá ser através de um posto de abastecimento dentro do perímetro urbano do 
município de Conchal - SP. 

	

2.3. 	No uso também dos Equipamentos utilizados pelos Funcionários do Setor, nos serviços de manutenção de corte e 
poda de árvores em Praças, Parques, Jardins e Lago Municipal, nos serviços de manutenção de corte e poda nos 
matos de Canteiros de Avenidas em Praças, Parques, Jardins e Lago Municipal: Roçadeiras Costais, Sopradores, 
Moto Poda e Moto Serras de uso diário por estes Operadores. 

	

2.4. 	Além do transporte de Alunos da Zona Rural para Zona Urbana até o Estabelecimento do Ensino, tudo isso para o 
bom atendimento aos alunos que faz uso diário desse meio de Transporte. 

	

2.5. 	Por esses aspectos, e por entender que a natureza do consumo dos bens objeto deste termo se enquadra nos 
termos dos incisos I e II do art. 3° do Decreto 7.892/2013, é que se sugere a adoção do Sistema de Registro de 
Preços para a presente solicitação. 

3. DESCRIÇÃO: 

	

3.1. 	QUANTITATIVO TOTAL: 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO R$ UNIT. R$. TOTAL 

01 185.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução 
ANP atualizada 3,843 710.955,00 

02 75.000 Litros Etanol Atender a resolução 
ANP atualizada 2,387 179.025,00 

3.2. DESCRIÇÃO DETALHADA POR DIVISÃO, A SABER: 

SECRETARIAI GABINETE DO PREFEITO 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 6.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  
atualizada 

02 4.000 Litros Etanol Atender a resolução ANP 
atualizada 

GUARDA MUNICIPAL 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 25.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  atualizada 

02 6.000 Litros Etanol Atender a resolução ANP 
atualizada 
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OFICINAITRANSPORTE URBANOS 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 4.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  
atualizada 

FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 6.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  
atualizada 

02 4.000 Litros Etanol Atender a resolução ANP 
atualizada 

TRANSPORTE ESCOLAR (VERBA DO ESTADO) 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 18.500 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  
atualizada 

02 19.000 Litros Etanol Atender a resolução ANP  
atualizada 

TRANSPORTE ESCOLAR 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 23.500 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  
atualizada 

02 12.000 Litros Etanol Atender a resolução ANP  
atualizada 

ENSINO FUNDAMENTAL 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 8.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  
atualizada 

02 3.000 Litros Etanol Atender a resolução ANP 
atualizada 

ESPORTE 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 3.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  atualizada 

02 2.000 Litros Etanol 
Atender a resolução ANP 

atualizada 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 3.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP 

C-1C ‘)  Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoconchal.sp.gov.br  
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Atender a resolução ANP 
atualizada 02 2.000 Litros Etanol 
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AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 3.000 Litros Gasolina comum 
Atender a resolução ANP

atualizada 

02 2.000 Litros Etanol 
Atender a resolução ANP 

atualizada 

ÁGUA E ESGOTO 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 7.000 Litros Gasolina comum 
Atender a resolução ANP 

 atualizada 

02 2.000 Litros Etanol 
Atender a resolução ANP 

atualizada 

FUNDO DE MEIO AMBIENTE 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 8.000 Litros Gasolina comum 
Atender a resolução ANP 

 atualizada 

02 4.000 Litros Etanol 
Atender a resolução ANP 

atualizada 

CEMECIAMBULANCIA 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 61.000 Litros Gasolina comum 
Atender a resolução ANP 

 atualizada 

02 9.000 Litros Etanol 
Atender a resolução ANP 

atualizada 

SERVIÇOS URBANOS 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 4.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  
atualizada 

02 2.000 Litros Etanol 
Atender a resolução ANP 

atualizada 

PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVEL LEGISLAÇÃO 

01 5.000 Litros Gasolina comum Atender a resolução ANP  
atualizada 

02 4.000 Litros Etanol 
Atender a resolução ANP 

atualizada 

Rua Francisco Ferreira Alves ns? 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  
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4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. 	A qualidade dos produtos a serem fornecido pela CONTRATADA será fiscalizada pelo Setor de Transportes, em 

obediência às determinações legais, pertinentes ao assunto. 
4.2. 	O responsável pelo Setor de Transportes da CONTRATANTE terá amplos poderes para acompanhar e fiscalizar a 

qualidade do produto entregue pela CONTRATADA, cabendo-lhes exigir o fiel cumprimento das obrigações 
contratuais, bem como propor, quando cabíveis, a aplicação das penalidades previstas neste edital sem prejuízos 
das aplicáveis pela legislação. 

4.3. 	A CONTRATADA deverá fornecer amostra do combustível, o qual será analisado por laboratório competente a 
critério da municipalidade, caso a CONTRATANTE achar necessário. 

4.4. 	A CONTRATADA é a única responsável em qualquer caso, por danos ou prejuízos que possa causar a terceiros, 
sem qualquer responsabilidade de ônus para a CONTRATANTE pelo ressarcimento. 

4.5. 	A CONTRATADA não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo ou em parte, decorrentes deste contrato, 
sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

4.6. 	A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente certame. 

4.7. 	Todas as despesas decorrentes de mão de obra, materiais e equipamentos correrão por conta da CONTRATADA, 
assim como as despesas referentes às leis sociais e encargos trabalhistas, bem como quaisquer danos causados 
a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer natureza do contrato. 

4.8. 	A CONTRATADA deverá inserir no cupom fiscal código de abastecimento do veículo, nome completo do condutor 
e coletar a assinatura por extenso. 

4.9. 	O objeto a ser entregue/prestação de serviço deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões 
e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, ANP etc., 
atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor), ficando sob inteira responsabilidade da empresa licitante todo e qualquer dano que 
venha causar aos veículos desta municipalidade por produto entregue fora das especificações técnicas. 

4.10. 	A comprovação da qualidade dos produtos fornecidos, bem como dos prazos de atendimento, será realizada pelo 
Departamento responsável desta municipalidade, a qual caberá avaliar a aceitação do objeto. 

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

5. PRAZO DE ENTREGAIEXECUÇÃO: 
5.1. 	Imediato, após o recebimento da requisição emitida pelo Departamento requisitante. 

6. FORMA DE ENTREGAIEXECUÇÃO: 
6.1. 	De Segunda-Feira a Segunda-Feira das 07:00 ás 21:00. 
6.2. 	As aquisições serão diariamente durante a vigência. 
6.3. 	Vigência de 12 meses. 

7. LOCAL DE ENTREGAIEXECUÇÃO: 
7.1. 	No estabelecimento comercial da CONTRATADA, dentro do perímetro urbano do município de Conchal - SP 

8. GARANT IANALIDAD E: 
8.1. 	Pertinente a natureza do objeto. 

9. AMOSTRA: 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

11. FORMA DE PAGAMENTO: 

	

11.1. 	Em até 30 dias após a entrega da nota fiscal devidamente atestada. 

12. 	RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

	

12.1. 	As despesas decorrentes correrá por conta das Dotações Orçamentárias dos Elementos relativos ao exercício de 
2019, a saber: 

12.1.1. n° 33903001/041220002.2.002/02.02.01. (55) (56) - GABINETE - Fonte: Tesouro 
12.1.2. n° 33903001/082440007.2.121/02.03.01. (99) (100) - ASSISTÊNCIA - Fonte: Tesouro 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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12.1.3. n° 33903001/041220009.2.012/02.06.01. (267) (268) — ADMINISTRAÇÃO - Fonte: Tesouro 
12.1.4. n° 33903001/261220009.2.013/02.06.02. (308) (309) - OFICINA/TRANSP. URBANOS - Fonte: Tesouro 
12.1.5. n° 33903001/154520014.2.020/02.11.01. (518) (519) — SERVIÇOS URBANOS - Fonte: tesouro 
12.1.6. n° 33903001/123610015.2.024/02.12.03 (624) (1442) — ENSINO FUNDAMENTAL - Fonte: Tesouro 
12.1.7. n° 33903001/123610015.2.024/02.12.03 (630) (631) — ENSINO FUNDAMENTAL - Fonte: QESE 
12.1.8. n° 33903001/123610015.2.027/02.12.06. (734) (1890) — TRANSPORTE ESCOLAR - Fonte: Tesouro 
12.1.9. n° 33903001/123610015.2.027/02.12.06. (736) (737) — TRANSPORTE ESCOLAR - Fonte: Estado 
12.1.10. n° 33903001/123610015.2.027/02.12.06. (743) (744) — TRANSPORTE ESCOLAR - Fonte: Federal — Qese 
12.1.11. n° 33903001/103010010.2.028/02.13.01 (909) (910) — FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL - Fonte: Tesouro 
12.1.12. n° 33903001/175120004.2.030/02.14.01. (1061) (1062) — ÁGUA E ESGOTO - Fonte: Tesouro 
12.1.13. n° 33903001/185410004.2.102/02.14.02. (1095) (1096) — FUNDO DO MEIO AMBIENTE - Fonte: Tesouro 
12.1.14. n° 33903001/206050012.2.032/02.15.01. (1130) (1131) — AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Fonte: Tesouro 
12.1.15. n° 33903001/061810003.2.003/02.17.01. (1194) (1195) — GUARDA MUNICIPAL - Fonte: Tesouro 
12.1.16. n° 33903001/278120005.2.005/02.18.01. (1239) (1854) — ESPORTE - Fonte: Tesouro 
12.2. 	Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

13. 	RESPONSÁVEL/GESTOR: 
131. 	ROBERTA FAVARO - Diretora Departamento de Saúde 
13.2. 	ANTONIO MARCOS SEVERINO - Chefe da Divisão de Serviços Gerais 
13.3. 	JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE MELO - Diretor do Departamento de Educação 
13.4. 	EDVALDO JOSÉ CARVALHO - Chefe da Divisão de Serviços Urbanos 
13.5. 	EDERALDO VIZENTIN PIANCA - Chefe da Divisão de de Ampliação e Manutenção Rede de Água/Esgoto 
13.6. 	SANTO A. PISSINATTI NETO - Chefe da Divisão de Extensão Rural 
13.7. 	JOÃO BATISTA MARIA — Chefe da Divisão de Transporte Escolar 
13.8. 	ANDRÉ LUIZ DE ABREU — Diretor Administrativo 
13.9. 	BENEDITO APARECIDO DE ABREU — Chefe da Divisão Operacional de Segurança Publica 
13.10. ÂNGELA MARIA VIVALDINI DA COSTA CALEFFI — Diretora do depto de Promoção e Assistência Social 
13.11. OSMAR METZKER — Chefe da Divisão de Esportes 

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

CONTRATANTE: 	 Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 	Aja Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.. 
ATA: 	 n° 100/19. 
OBJETO: 	 Registro de preços para aquisição de combustíveis (etanol e gasolina) para o 

abastecimento da frota Municipal. 
ADVOGADO: 	João Carlos Godoi Ugo. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. 	Estamos CIENTES de que: 

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

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

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

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

2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 

defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Conchal, 02 de outubro de 2019 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Luiz Vanderlei Magnusson 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 021.657.878-74 e RG: 14.110.514-8 SSP/SP 
Data de Nascimento: 22/09/1961 
Endereço residencial completo: Rua Luiz Refundini, n° 118, Bairro Jardim Novo Horizonte, Conchal/SP, CEP 
13.835-000. 
E-mail institucional prefeitoconchal.sp.00v.br  
E-mail pe oal: vandomaqnussonQhotmail.com   
Telefone: 9) 3866-1554 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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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, CEP 
13.835-000. 
E-mail institucional: prefeitoaconchal.sp.óov.br  
E-mail pes- •al: vandomagnusson@hotmail.com   
Telefone: j 9) 3866-1554 

Assinatur 

Pela CONTRATADA: 
Nome: Graziela de Cássia Baraldi Vicençotto 
Cargo: Sócia-Proprietária 
CPF: 157.796.478-01 e RG: 26.109.638-2 SSP-SP 
Data de Nascimento: 20/03/1974 
Endereço residencial completo: Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 147, Jardim Icarai, Conchal — SP, CEP: 
13.835-000. 
E-mail institucional: sãojorqe2Qconchalnet.com.br  
E-mail pessoal: sãojoróe2aconchalnet.com.br  
Telefone: (19) 3866-4618 

Assinatura 
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jilfr"TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA como vencedora do "PREGÃO 
PRESENCIAL-  N° 57/19, a empresa AJA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNP.): 74.644.485/0001-92, vencedora do certame 
com o valor de global de .R$ 889.980,00. Tendo como objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL E GASOLINA) 
PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL,. 

Conchal, 02 de outubro de 2019. 
LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 

Prefeito Municipal  
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Ficam HOMOLOGADA e ADJUDICADA como vencedora do "PREGÃO 
PRESENCIAL" NI' 56/19, a empresa GATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita 
no CNPJ: 05.814.416/0001-67, vencedora do certame com o valor de global de R$ 
180_540,00. Tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM 
AMBULÂNCIA TIPO D. LM MÓVEL. ADULTO, INFANTIL E NEONATAL DE 
PACIENTES DO SUS EM ALTO RISCO DURANTE AS TRANSFERÊNCIAS 
HOSPITALARES FORA DO MUNICÍPIO, GARANTINDO AO PACIENTE AS 
CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ATENDIMENTO ADEQUADO ATÉ O 
HOSPITAL DE REFERÊNCIA 24 HORAS. 

Conchal, 01 de outubro de 2019. 

LUIZ VANDERLEI IVIAGNLTS SON 
Prefeito Municipal 

alienador do Lote "13-C" da Quadra "A" com o valor de R$ 182.700,00 no Distrito 
Industrial Benedito Delfino Silva e o Sr. Mauricio Faustinoni Fernandes, portador do 
CPF no 093.441.968-00 e RG no 13.563.281 alienador dos lotes "06" Quadra "B" 
com o valor total de R$ 165.521,40 e o Lote "09" da Quadra "E" com o valor de R$ 
179.877,91 ambos no Distrito Industrial Benedito Delfino Silva, perfazendo o valor 
global de R$ 345.399,31. Tendo como objeto a ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
(LOTES NO DISTRITO INDUSTRIAL) BENEDITO DELFINO SILVA. 

Conchal, 15 de outubro de 2019. 
LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 

Prefeito Municipal  
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 32/19 — Processo 5.432/19 — Pregão Presencial 56/19 — Objeto: 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte em 
ambulância tipo D, UTI móvel, adulto, infantil e neonatal dc pacientes do SUS cm 
alto risco durante as transferências hospitalares fora do município, garantindo ao 
paciente as condições necessárias para o atendimento adequado até o hospital de 
referência 24 horas — Contratante: Prefeitura do Município de Conchal — Contratada: 
Gati Serviços Médicos Ltda — Valor R$ 180.540,00 — Assinatura: 01/10/19. 
CONTRATO 33/19 — Processo 4.857/19 — Concorrência Publica 03/19 — Objeto: 
Alienação de bens imóveis (Lotes no distrito Industrial) Bendito Delfino Silva —
Alienado: Mauricio Faustinoni Fernandes — Valor R$ 345.399,31 — Assinatura: 
15/10/19. 
CONTRATO 34/19 — Processo 4.857/19 — Concorrência Publica 03/19 — Objeto: 
Alienação de bens imóveis (Lotes no distrito Industrial) Bendito Delfino Silva —
Alienado: Gilson Aparecido Fadei — Valor R$ 182.700,00 — Assinatura: 15/10/19. 

PREGA() PRESENCIAL IN" 57/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.517/19 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 100/19 

Aos 02 dias do mês de outubro de 2019, reuniram-se na Prefeitura do Município de 

Conchal SP, tendo como Pregoeiro Sr. 12,41'11.4.EL, MORENO PA /V/IV/, de acordo 

com o Decreto n° 4.139 de 02 de janeiro de 2019, doravante denominada ÓRic-Ão,  

GERENCIADOR, e de outro a empresa AJA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA., situada ria Av. Prefeito Nelson Cunha n" 611, Jardim São Luiz 

em Conchal SP, CEP. 13.835-000, inscrita no CNPJ n" 74.644.485/0001-92 e 

Inscrição Estadual n" 270.010.860.111, Fone: (19) 3866-4618 e email: 

sãoiorge2CM,conchalnet.com.br.  representada por sua sócia proprietária a Sra. 

Graziela de Cássia Baraldi Vicençotto, portadora do CPF n" 157.796.478-01 e RG 

n" 26.109.638-2, denominada CONTRATADA, do tipo "NIENOR PREÇO 

CLOSAL" nos termos da. Lei no 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei federal ri° 

8.666/93 atualizada e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da 

proposta apresentada, cujo, o resultado do procedimento licitatório foi homologado 

pelo Prefeito Municipal de Conchal SP o Sr. LUIZ VALIVIAERL,E11 MAGIVUSS'OVV; 

"'SOL, J-W registrar os preços para eventual aquisição de combustíveis reta no/ e 
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gasolina) para o abastecimento da frota Municipal, termos e condições descritas 

ANEXO VI — Termo de Referência, do mencionado edital que passa a fazer parte 

desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi 

classificada cm 10  lugar no certame acima numerado, perfazendo o valor global da ata 

em R$ 889.980,00, (oitocentos e oitenta e nove mil novecentos e oitenta reais). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
— DO OBJETO 

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

RAPHAEL MORENO PAN IN I 
Pregoeiro 

LUIZ VANDERL.EI MAGNTUSSON 
Prefeito Municipal 

AJA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L,TDA. 
CNPJ 74.644.485/0001-92 

Sra. Graziela de Cássia Baraldi Vicençotto 
Sócia Proprietária 

ANEXO I 

i'rErvi QUANTIDADE UNIDADE COMBUSTÍVELLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃORS UNIV. 
R$. 

'TOTAL. 

01 185.000 Litros Gasolina comum 
Atender a 

resolução ANP 
atualizada 

3,843 710.955,00 

02 75.000 Litros Etanol 
Atender a 

resolução ANP 
atualizada 

2.387 179.025,00 


