
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

O O O 	
7 

PREGÃO PRESENCIAL N° 63/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.419/19 

DATA DA SESSÃO: 09/01/20 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 09/01/20 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 09/01/20 das 09:30 ás 10:00 horas. 
LOCAL: Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, Centro em 
Conchal SP (Sala de Licitações). 

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

do Prefeito Municipal, o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, torna público, que o Pregoeiro, nomeado através 
do DECRETO N° 4.139 de 02 de janeiro de 2019, estará reunida com sua Equipe de Apoio, para receber as 
documentações e proposta para licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo "MENOR PREÇO 
GLOBAL DO PRÊMIO LÍQUIDO PARA PAGAMENTO DA APÓLICE", 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.00v.br, outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (19) 3866-8600 ramal 10, no 
Departamento de Licitação e Contratos, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 
às 16:00 horas. O Departamento de Licitação e Contratos não se responsabilizará pela falta de informações 
relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do edital. 

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

MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 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 pais; 
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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e) Com suspensão temporária para licitar ou impedidas de contratar, nos termos do art. 87, Inciso III da Lei Federal 
n° 8.666/93; 

f) Impedidas de licitar e contratar, nos termos do art. 7° da Lei Federal n° 10.520/02; 
9) 
	

Impedidas de licitar e contratar, nos termos do art. 10° da Lei Federal n° 9.605/98. 
h) 
	

Empresas das quais participe, seja a que título for servidor público municipal de Conchal. 

	

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

	

5. 	DO CREDENCIAMENTO: 

	

5.1. 	PARA O CREDENCIAMENTO, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
a) Tratando-se de Representante Legal:  (sócio, proprietário, dirigente e ou assemelhado): instrumento constitutivo 

da empresa registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado 
no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

b) Tratando-se de Procurador:  instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida 
em cartório competente do representante legal que o assina, no qual constem poderes específicos para formular 
ofertas e lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os 

‘.44.11 	 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. 
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7. 	DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1): 
7.1. 	Na parte externa do envelope 02 deverá conter: 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 63119 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.419/19 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 09101120 

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

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

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

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

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

7.2.5. 	Indicação de marca/modelo e ou procedência (no que for aplicável) dos itens ofertados; 
7.2.6. 	Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias conforme art. 6° da Lei Federal n° 10.520/02; 
7.2.7. 	Não serão admitidas posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas 

comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de 
qualquer natureza. 

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

7.2.9. 	O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuado conforme item 15 deste edital. 
7.2.10. Conter o nome completo, número dos documentos pessoais neste caso do RG e CPF, nacionalidade, 

cargo/função, estado civil, data de nascimento, número do telefone pessoal, endereço eletrônico pessoal e 
institucional (e-mail) e endereço residencial completo do responsável pela assinatura do instrumento contratual. 

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

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

7.2.13. 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 7.2. 

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

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

todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas 
contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital. 
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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° 63119 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.419119 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 09101120 

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

8.2.1. 	Prova de inscrição no CNPJ da empresa — Cartão CNPJ; 
8.2.2. 	Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive  

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

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

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

8.2.3.2. 	As certidões de prova de regularidade fiscal emitidas nos termos do Decreto n° 8.302, de 04 de 
setembro de 2014; e da Portaria Conjunta (Receita Federal do Brasil — RFB e Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional - PGFN) n° 1.821/2014 têm eficácia durante o prazo de validade nelas constante. 

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

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

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

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

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

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

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

execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 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). 
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8.5. 	DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART.30 DA LEI N° 8.666/93):  
8.5.1. 	Cópia autenticada de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. 

8.5.1.1. O atestado de capacidade técnica deverá ser emitido em papel timbrado da empresa ou órgão contratante, com a 
identificação clara do signatário, inclusive com a indicação do cargo que ocupa na empresa emissora dos 
atestados. 

8.6. 	DEMAIS DOCUMENTAÇÃO:  
8.6.1. 	Certidão de regularidade firmada pela empresa licitante de que está registrada e apta na Superintendência de 

Seguros Privados SUSEP e que a Seguradora não se encontra sob regime de liquidação extrajudicial, direção 
fiscal ou fiscalização extraordinária, nem cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP. 

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

a) As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14. 

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual 
período, a critério da do Município, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

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

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

8.8. 	DEMAIS INFORMAÇÕES:  
8.8.1. 	Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura aceitará como válidas 

as expedidas até 90 (noventa) dias, imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
8.8.2. 	Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, matriz todos os 

documentos deverão ser da matriz, se de alguma filial, todos os documentos da mesma filial, com exceção dos 
documentos que são válidos para a matriz e todas as filiais. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.3.2. 	As propostas, conforme (ANEXO VI), serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos Credenciados presentes. 
9.3.3. 	A análise das propostas visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
9.3.4. 	As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, 

procedendo-se às correções nos casos de eventuais erros encontrados. 
9.3.5. 	O valor estabelecido na proposta será ajustado de acordo com o valor corrigido pelo Pregoeiro. 
9.3.6. 	O licitante que não aceitar as correções efetuadas terá sua proposta desclassificada. 
9.3.7. 	Serão desclassificadas as propostas que: 
9.3.7.1. Estiverem preenchidas em papel de fac-símile. 
9.3.7.2. Não atenderem às exigências legais e as deste Edital, no todo ou em parte. 
9.3.7.3. Apresentarem mais de uma marca para cada item. 
9.3.7.4 Apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, bem como proposta alternativa. 
9.3.7.5. Consignarem prazo de validade da proposta inferior a 60 (sessenta) dias conforme prevê o art. 6° da 

Lei Federal n° 10.520/02. 
9.3.8. 	As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 
9.3.9. 	A proposta de menor preço e demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela; 
9.3.9.1. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida acima, serão selecionadas as propostas que 

apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). 
9.3.9.2. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, com 

redução mínima acima de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
9.3.9.3. Se ocorrer empate entre as propostas escritas e incluídas na seleção serão todas selecionadas para a etapa de 

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

observado: 
9.3.10. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, empresas de 

pequeno porte e microempreendedores individuais, entendendo-se por empate aquelas situações em que os 
lances apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor lance; 

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

9.3.10.2. O lance mencionado na alínea anterior deverá ser inferior àquele considerado vencedor do certame; 
9.3.10.3. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte e 

microempreendedor individual que se encontrem enquadradas no disposto no item 9.3.10.1., será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar o melhor lance; 

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

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

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

10.2. 	O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
10.3. 	Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Prefeitura do 

Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, Centro, Conchal SP, no Departamento de 
Licitação e Contratos. 

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

10.4.1. Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas. 
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11. 	DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS: 
11.1. 	As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a licitante vencedora, serão 

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

11.2. 	A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o instrumento contratual, que deverá 
comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, contados a partir da convocação, conforme art. 64 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

11.3. 	O prazo estipulado no subitem 11.2. poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, 
conforme art. 64, § 1 da Lei Federal n° 8.666/93. 

11.4. 	O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o instrumento contratual no prazo e condições 
estabelecidas neste edital, examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes na ordem de 
classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor. 

12. 	DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL: 
12.1. 	Tratando-se de prestação de serviços o objeto poderá ser prorrogado por iguais períodos e assim sucessivamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. 	DO PAGAMENTO: 
15.1. 	O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuada pelo município em 06 (seis) parcelas 

sem juros, sendo a 1° (primeira) em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e as demais subseqüentes, 
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contados da data da entrega, na forma de Boleto ou Ordem Bancária em conta corrente indicada pela 
CONTRATADA, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento do contrato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo 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. 

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

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

17. 	IMPUGNAÇÃO: 
17.1 	Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que venha a apontar, fora do prazo legal 

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

17.2 	Somente serão aceitas as impugnações previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02, as quais deverão 
ser protocolizadas junto ao Setor de Protocolo, sito na Rua Francisco ferreira Alves, n° 364 Centro em Conchal —
SP CEP:13835-000, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e ponto facultativo das 09:00 às 16:00 horas, 
dirigidas a unidade Requerente desta municipalidade, devidamente assinado, juntando a respectiva procuração 
com amplos poderes. 

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

17.3 	O Pregoeiro franqueará aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição de impugnações e até 
o seu término, vista do processo de licitação, na Sala de Licitações, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e 
ponto facultativo, das 09:00 às 16:00 horas. 

17.4. 	Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital por irregularidade na aplicação da Lei, devendo 
protocolar o pedido em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, devendo 
a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, conforme art. 41, § 1 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 
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17.5. 	Decairá do direito de impugnar os termos do Edital perante a Administração o licitante que não o fizer até o 2° 
(segundo) dia útil que anteceder a data fixada para o recebimento das propostas, conforme art. 41, § 2 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.15.1. Caso o interessado deseje retirar o edital impresso, deverá recolher o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais) 
referente a despesa de reprodução no Setor de Protocolo desta municipalidade, conforme art. 32, §5 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

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

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

18.18. 	Fazem partes integrantes deste edital: 
ANEXO I 	Declaração de cumprimento e requisito de habilitação. 
ANEXO II 	Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
ANEXO III 	Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital. 
ANEXO IV 	Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho. 
ANEXO V 	Declaração de fatos supervenientes. 
ANEXO VI 	Termo de referência. 
ANEXO VII 	Modelo de proposta. 
ANEXO VIII 	Minuta Contrato. 
ANEXO ÚNICO— TERMO DE DOAÇÃO. 
18.19. OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, INFORMAÇÕES, ENCAMINHADOS POR E-MAIL, 

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

Conchal, 18 de dezembro de 2019. 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 
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ANEXO 1 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°63/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.419/19 

inscrita 	no 	CNPJ 	n° 

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

	  portador(a) do RG n° 	  e CPF n° 

	 , DECLARA, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII 

do art. 4° da Lei n° 10.520/02 de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e para fins deste Pregão 

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

habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 

	

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 63/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.419/19 

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa 

(denominação da pessoa jurídica), com CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , é MEI, ME e ou EPP, nos termos do 

enquadramento previsto nos incisos do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada 

pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos DECLARO conhecer na íntegra, estando apta, 

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

Presencial, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. 

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 63/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.419119 

	  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 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 63119 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.419119 

	  inscrita no CNPJ n° 	  e Inscrição 

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

portador(a) do RG n° 	 e CPF n° 	 , DECLARA para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei Federal n° 8.666 atualizada, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

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

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 63119 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.419/19 

, nome da empresa (CNPJ) 

e 	Inscrição 	Estadual 	n° 

 

com (endereço completo) à Rua/Avenida 

 

	  DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para habilitação e contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 — Centro — Conchal SP — CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 — e-mail: licitacao(Oconchal.sp.ciov.br  
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL N° 63/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.419/19 

TERMO DE REFERÊNCIA 

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

tratores e implementos agrícolas da frota Municipal. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. 	A contratação dos serviços aqui descritos justifica-se diante da necessidade de resguardar o patrimônio 

público de eventuais danos que possam ser cobertos por meio de seguro contra ocorrências indenizáveis e 
ao vencimento da apólice n° 2827000002071 em 18/12/19. 

2.2. 	Ao maquinas e tratores estão sujeitos a acidentes e ou roubos que podem causar danos ao patrimônio do 
município e a terceiros e a contratação do seguro proporciona maior segurança no caso de envolvimento 
dos veículos em sinistros, possibilitando maior facilidade na recuperação dos veículos e no ressarcimento de 
possíveis danos que possam ocorrer. 

2.3. 	Os seguros deverão cobrir a os seguintes eventos: 
2.3.1. 	Colisão: perda total ou danos materiais parciais por colisão, capotamento, abalroamento, queda, acidente, 

queda de objetos estranhos sobre o veículo, submersão por inundação ou alagamento de água e granizo. 
2.3.2. 	Incêndio: perda total ou danos materiais parciais por incêndio. 
2.3.3. 	Roubo: roubo ou furto do veículo; 
2.3.4. 	Danos materiais a terceiros: danos materiais causados a terceiros pelo veículo; 
2.3.5. 	Danos corporais a terceiros: danos corporais causados a terceiros pelo veículo; 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. 	COBERTURA PARA MAQUINAS E TRATORES:  
3.1.1. 	Responsabilidade Civil Maquinários de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e 
3.1.2. 	Danos elétricos de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

3.2. 	FRANQUIA:  
3.2.1. 	O valor máximo para franquia obrigatória do casco de cada maquina e trator é 10% (dez por cento) dos 

prejuízos com um mínimo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

3.3. 	ASSISTÊNCIAS E SERVIÇOS:  
3.3.1. 	Cobertura básica contra roubo, furto qualificado, operação próximo a áreas de rio, lagos, subterrâneas e 

outros, incêndio e danos elétricos. 

3.4. 	REGIÃO DE RISCO:  
3.4.1. 	Em todo o território nacional. 
3.4.2. 	Pernoite: Rua Mato Grosso s/n°, Parque Industrial em Conchal SP. 

3.3. 	VALOR DA FRANQUIA:  
3.3.1. 	A franquia a ser considerada deverá ser a adjudica no presente certame. 
3.3.2. 	A franquia somente será cobrada quando houver danos parciais, sendo isenta nos casos de perda total, 

furto, roubo e quando resultar de pequenos acidentes em que o dano for causado apenas a terceiros. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 — Centro — Conchal SP — CEP: 13835-000 
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3.4. 	VALOR DAS INDENIZAÇÕES:  
3.4.1. 	O valor dos veículos a ser considerado na proposta deverá ser o valor de mercado referenciado, 100% (cem 

por cento) da tabela FIPE e na ausência da mesma aderir o valor de 100% (cem por cento) tabela 
MOLICAR. 

3.4.2. 	RCF - Responsabilidade Civil Facultativa: 
3.4.2.1. 	Danos Materiais  	R$ 200.000,00 
3.4.2.2. 	Danos Corporais 	R$ 200.000,00 
3.4.3. 	Realizar o pagamento das indenizações de eventuais sinistros em prazo não superior a 30 (trinta) dias; 

3.5. 	DADOS DA APÓLICE:  
3.5.1 	A apólice de seguro de automóveis adotada pela empresa licitante deverá conter, impreterivelmente, os 

itens a seguir, de acordo com os valores contratados: 
a) Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) — Danos materiais; 
b) Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) — Danos corporais; 

3.6. 	DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
3.6.1. 	Responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando 

da execução do objeto deste Pregão, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de o 
Município fiscalizar e acompanhar todo o procedimento; 

3.6.2. 	Assumir a responsabilidade por danos causados diretamente a equipamentos de propriedade do Município, 
quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do objeto contratado; 

3.6.3. 	Informar ao responsável pela gestão da frota Municipal, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, a 
ocorrência de qualquer anormalidade e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

3.6.4. 	Arcar com as despesas decorrentes da não observância das condições constantes deste termo de 
referência, bem como de infrações praticadas por seus funcionários, ainda que no recinto do Município e 

3.6.5. 	Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, assim 
como com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação; 

3.6.6. 	Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município; 

3.6.7. 	Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do Município; 

3.6.8. 	assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionada a esse processo 
licitatório e respectiva apólice, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência; 

3.6.9. 	assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes da adjudicação deste do 
certame. 

3.6.10. 	Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento do fornecimento ou prestação dos serviços, conforme 
previsto, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e 
demissão de empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com este 
Tribunal, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora as despesas com todos os encargos e 
obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

3.6.11. 	providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Município, quanto aos materiais entregues 
ou serviços prestados. 

3.6.12. 	A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos nos subitens anteriores, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Município, nem poderá onerar o objeto 
deste certame, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com o Município. 

3.6.11. 	Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 
3.6.11.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município durante 

a execução dos serviços, objeto da licitação; 
3.6.11.2. É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução dos serviços, objeto deste Pregão Eletrônico, 

salvo autorização prévia do Município. 
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3.6.11.3. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, implicará na desclassificação da empresa 
licitante. 

3.6.11.4. Os veículos da frota Municipal objeto deste termo de referência, estarão à disposição dos interessados para 
vistoria no Pátio da Garagem Municipal, situado na Rua Mato Grosso s/n°, Parque Industrial em Conchal SP 
ou em qualquer outro local designado pelo município. 

3.7. 	DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL:  

3.7.1. 	MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO:  

FABRICANTE MODELO COMBUSTIVEL FABRICAÇÃO R$ D
E

OS ABENS E LDÉAT  NR  01 CSO  s RC MAQUINÁRIO 

JCB RETROESCAVA 
DEIRA 4X4/ 3C DIESEL 2013 145.990,00 20.000,00 80.000,00 

RANDON 

RETROESCAVA 
DEIRA 4X4 

TURBO/RK 40 6 
B 

DIESEL 
2010 140.000,00 

20.000,00 80.000,00 

NEW 
HOLLAND 

PA 
CARREGADEIR 

A/12C 

DIESEL 
2010 155.000,00 

20.000,00 80.000,00 

NEW 
HOLLAND 

MOTONIVELAD 
ORA RG 140B 

DIESEL 
2010 300.000,00 

20.000,00 80.000,00 

NEW 
HOLLAND 

MOTONIVELAD 
ORA RG 140B 

DIESEL 
2014 400.000,00 

20.000,00 80.000,00 

3.7.2. TRATORES AGRÍCOLAS: 

FABRICANTE MODELO COMBUSTIVEL FABRICAÇÃO R:EDGOUS BENSDO  E LDÉAT  NR  01 CSO  s RC MAQUINÁRIO 

NEW 
HOLLAND 

TRATOR 
AGRÍCOLA 

TL75E 
DIESEL 2010 70.000,00 20.000,00 

70.000,00 

NEW 
HOLLAND 

TRATOR 
AGRÍCOLA 

TL75E 
DIESEL 2011 81.000,00 

20.000,00 80.000,00 

NEW 
HOLLAND 

TRATOR 
AGRÍCOLA 

TL75E 
DIESEL 2011 81.000,00 

20.000,00 80.000,00 

3.7.3. EQUIPAMENTOS: 

FABRICANTE MODELO COMBUSTIVEL FABRICAÇÃO 
R$ DOS 
BENS 

SEGURADO 

DANOS 
ELÉTRICOS RC MAQUINÁRIO 

VEMAQ 
VARREDORA 
MECÂNICA 
REBOCADA 

- 2015 66.800,00 13.360,00 
20.000,00 

BEARCAT TRITURADOR 
DE GALHOS GASOLINA 2015 83.800,00 16.760,00 

20.000,00 

3.8. 	DO ENDOSSO:  
3.8.1. 	Qualquer alteração na apólice poderá ser solicitada e processada pela seguradora, mediante endosso, 

inclusive no caso da compra de novos veículos do município. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 — Centro — Conchal SP — CEP: 13835-000 
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3.9. 	COMPLEMENTACÃO:  
3.9.1. 	Os valores das máquinas e tratores constantes no ANEXO VII deverão ser mantidos conforme informados 

pelo município, podendo a seguradora ofertar valor maior. 

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. 	A apólice de seguro na modalidade de frota, com exclusividade para roubo, furto e incêndio a ser emitida 

pela seguradora, deverá atender as disposições do Decreto-Lei n° 73/66 e, em especial a regulamentação 
das Circulares SUSEP n° 256/04 (alterada pelas circulares SUSEP n° 270/04, 278/04, 369/08 e 438/12). 

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

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

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

5. PRAZO DE ENTREGAIEXECUÇÃO: 
5.1. 	A apólice deverá ser emitida em prazo não superior a 20 (vinte) dias, contados da realização da vistoria. 
5.2. 	As Maquinas, tratores e implementos veículos estarão à disposição no Pátio Municipal, localizada na Rua 

Mato Grosso, s/n, Parque industrial em Conchal SP CEP: 13835-000 Fone: (19) 3866-1307 e ou em outro 
local designado pelo Departamento competente. 

6. FORMA DE ENTREGAIEXECUÇÃO: 
6.1. 	Caberá a empresa licitante elaborar apólice condizente com as exigências da adjudicação do certame para 

que não haja conflito de disposições, o que ocorrendo, prevalecerá o disposto no instrumento licitatório; 
6.2. 	Caso a empresa licitante à qual o objeto tenha sido adjudicado se recuse a emitir a apólice, sem prejuízo 

das sanções previstas conforme a Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, serão convocadas as empresas 
remanescentes, na ordem de classificação no certame competitivo. 

7. LOCAL DE ENTREGAIEXECUÇÃO: 
7.1. 	PAÇO MUNICIPAL - Rua Francisco Ferreira Alves, n° 364 Centro em Conchal — SP CEP: 13835-000 

Fone: (19) 3866-8000 — e-mail: licitacaoQconchal.sp.gov.br  e ou em outro local designado pelo 
Departamento competente. 

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

9. VISITAS: 
9.1. 	As máquinas e tratores objeto desta Licitação estarão à disposição dos interessados para vistoria no Pátio 

da Garagem Municipal, situado na Rua Mato Grosso s/n°, Parque Industrial em Conchal SP ou em qualquer 
outro local designado pelo município. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

11. RECURSOIDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
11.1. 	As despesas decorrentes correrão por conta das Dotações Orçamentárias dos Elementos (ANEXO II), a saber: 
11.1.1. 	n° 3390399999/154520014.2.020/02.11.01. (524) (530) — Fonte: Tesouro 
11.1.2. 	n° 3390399999/206060012.2.018/02.11.03. (587) (590) — Fonte: Tesouro 
11.1.3. 	n° 3390399999/206050012.2.032/02.15.01. (1138) (1142) — Fonte: Tesouro 
11.2. 	Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

12. RESPONSÁVELIGESTOR: 
12.1. 	Jaime Reinaldo Bortolucci — Chefe da Divisão Serviços Rurais 
12.2. 	Santo A. Pissinatti Neto - Chefe da Divisão de Extensão Rural 
12.3. 	Edvaldo José Carvalho - Chefe da Divisão de Serviços Urbanos 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 63119 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.419119 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

TELEFONE: 	 ENDEREÇO ELETRÔNICO: 	  

Apresentamos nossa proposta para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SEGUROS DE 
MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA FROTA MUNICIPAL, acatando todas as estipulações 
consignadas neste edital: 

FABRICANTE MODELO COMBUSTIVEL FABRICAÇÃO MODALIDADE DANOS 
ELÉTRICOS 

RC 
MAQUINÁRIO 

R$ 
FRANQUIA 

R$ 
PREMIO 
LIQUIDO 

VALOR GLOBAL R$ 0,00 (reais). 

Prazo de validade da proposta: 60 dias conforme art. 6° da Lei Federal n° 10.520/02.  

Prazo de pagamento: 

Prazo de entrega da 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 do Contrato: 	 , portador do RG n° 

	  e CPF n° 	  Data Nascimento 	 , Nacionalidade: 

	  Estado Civil: 	 , Endereço Eletrônico Pessoal: 	 , Endereço 

Eletrônico Institucional: 	 Cargo/Função: 	  Telefone Pessoal: 

	  Endereço residencial: 	 , n° 	, Bairro 	 , Cidade 

	, Cep 	 Estado 	  

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 63/19 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.419/19 

Aos ____ dias do mês de 	do ano de 2019, nesta cidade de Conchal SP, compareceram de um lado a Prefeitura do 

Município de Conchal, doravante denominada CONTRATANTE, aqui representada pelo Sr. LUIZ VANDERLEI 

MAGNUSSON, Prefeito Municipal, e de outro a empresa 	 , situada na 

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

	 , inscrita no CNPJ n° 	  e Inscrição Estadual n° 	  

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

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

"MENOR PREÇO GLOBAL", de acordo e conforme a Lei Federal n° 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e às 

seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

Constitui objeto deste instrumento contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
SEGUROS DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA FROTA MUNICIPAL, de acordo 
com o edital do presente certame. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
— DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

2.1. 

	

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

II 

	

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

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

	

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

V 

	

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

2.2 

	

	Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, são obrigações da 
CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste 
instrumento contratual. 
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II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

concluída, inclusive despesas com fretes e outros. 
3.3. 	O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuada pelo município em 06 (seis) parcelas 

sem juros, sendo a 1° (primeira) em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e as demais subseqüentes, 
contados da data da entrega, na forma de Boleto ou Ordem Bancária em conta corrente indicada pela 
CONTRATADA, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento do contrato. 

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DA RENOVAÇÃO/PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE 

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

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

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS PENALIDADES: 

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

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

superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
6.3. 	As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o 

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

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

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

CLÁUSULA SETIMA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

CLAUSULA OITAVA 
— DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

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

CLÁUSULA NONA 
- DA PUBLICAÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
— DO ACOMPANHAMENTO 

10.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto a Sr. André Luiz de Abreu — Diretor Administrativo, desta 
municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

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

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

THIAGO DOS SANTOS MARIA 
Pregoeiro 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 

TESTEMUNHAS: 

1- 	 2 - 	  
RAPHAEL MORENO PANINI 	 ALEX CORDEIRO 
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ANEXO ÚNICO 

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

TERMO DE ADESÃO 

	 , portador do CPF n° 	 e Carteira 

de Identidade n° 	 , residente e domiciliado no endereço 

n° 	 no 	Bairro 

	 , na cidade de 	 , representante legal da empresa 

	 , cadastrada no CNPJ/CPF sob o 	 n° 

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

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

líquido de meus pagamentos o percentual de 

ao referido Programa. 

 

%, pelo prazo de 	mês(es), a título de doação 

 

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, "DOACÃO SOLIDÁRIA", NO 
MUNICÍPIO DE CONCHAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS".  

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

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

PDS 

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

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

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

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

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

Art. 4° - O Poder Executivo deverá coordenar e incentivar a 
instituição do presente Programa em todo o Município. 
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Art. 5° - O Poder Executivo deverá promover campanhas de 
esclarecimento e estímulo à doação, como forma de incentivar o programa e o espírito de 
"comprometimento social" em todos os cidadãos. 

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

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

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

WAGNER E. FADEL LOZANO 
	

CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI 
CHEFE DE GABINETE 

	
DIRETOR JURIDICO 

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

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

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCL4S.  

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

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

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

DECRETA: 

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

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

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

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

Art. 4° - O Município emitirá anualmente aos doadores, certidões e 

recibos para fins de declaração de imposto de renda, no que couber. 

Art. 5° - O Fundo Social de Solidariedade do Município prestará 

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

transparência e publicidade para a sociedade. 

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

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

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

WAGNER E. FADEL LOZANO 
	

CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI 
Chefe de Gabinete 	 Diretor Jurídico 

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

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

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

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 

 

n° 	119. 
Contratação de empresa especializada para seguros de maquinas, tratores e implementos 
agrícolas da frota Municipal. 
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 _I_1_  

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

Assinatura: 	  
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Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 — e-mail: licitacaoRconchal.sp.qov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
W(̀  
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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 n° 364 — Centro — Conchal SP — CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 — e-mail: licitacao(Oconchal.sp.00v.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 63/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.419/19 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SEGUROS DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS DA FROTA MUNICIPAL. 

RAZÃO SOCIAL: 	  

CNPJ n°: 	  

ENDEREÇO: 	  

e-mail: 	  

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

PESSOA PARA CONTATO: 	  

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

Local: 	, 	de 

 

de 2019. 

  

ASSINATURA 

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do edital e remeter ao Departamento de Licitação e Contratos, 
pelo e-mail: editalQconchaLsp.qov.br. 

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 — e-mail: licitacaoeconchal.sp.qov.br  
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INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, ESCAVAÇÕES, 
ATERROS, CARREGAMENTOS E TRANSPORTE PARA BOTA-FORA 
E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DETALHADO NA PLANILHA 
ORÇAMENTARIA, DESENHOS E MEMORIAL DESCRITIVO, A 
SEREM EXECUTADOS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE 
CATANDUVA, conforme especificações do edital tipo de Licita-
ção: MENOR PREÇO GLOBAL. Entrega e abertura das propostas 
e documentos: dia 21/012020 AS 09:30 horas. 

Informações: Superintendência de Água e Esgoto de Catar-
duva - Seção de Licitação - sito à Rua São Paulo, 1.108, Higie-
nopolis, CEP 15.804 - 000 - Catanduva-SP sita: http://www. 
saasp.gov.brisite/ - 	licitacaor&saecsngov.bc Cópia 
deste edital está disponível no portal da transparência da SAEC 
no sita: http://transparenda.saasp.gov.bn8079/transparencia/  
- Catanduva, 19 de dezembro de 2019 - Carlos Alberto Calixto 
tapera - Superintendente 

CATIGUÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 

PROCESSO DE UCITAÇÃO 11° 026/2019 - TOMADA DE 
PREÇOS N°0022019 

Decisão da Comissão Permanente de Licitação, em t8 de 
dezembro de 2019. 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Catiguá - SP, nomeada através da Portaria n° 012/2019, 
de 08/012019, TORNA PÚBLICO o resultado da sessão realizada 
no dia 18 de dezembro de 2019, no horário das 09h3Omin, para 
abertura do 'Envelope n° 02 - Proposta de Preço' das empresas 
licitantes, participantes do mencionado processo, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada em obras e serviços 
de engenharia, para reforma e ampliação do Velório Municipal, 
no Munidpio de Catiguá, em atendimento ao Convênio n° 
058/2019 - Processo n° 2411801/2019, por intermédio da Secre-
taria de Desenvolvimento Regional na seguinte conformidade: 
Os envelopes proposta foram abertos, tendo como resultado, jul-
gada e declarada vencedora do certame, a proposta apresentada 
pela empresa CONSTRUTORA DELAFFS LTDA. - ME, inscrita no 
CNPJ ri° 09.375.659/0001-05, no valor total de RS 412.999,99. 
Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, 18 de dezembro de 2019; 
LOURDES SANTEZI - Presidente da Comissão de Licitação. 

CEDRAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 

HOMOLOGAÇÃO 
De conformidade com o Processo Administrativo n.° 

3460/2019, Processo Licitatório n.° 66/2019, na Modalidade 
Pregão Presendal 	51/2019, para o registro de material de 
papelaria para diversos setores da administração, HOMOLOGO 
os lotes 1, 6, 13, 21, 29, 41, 55, 56, 57, 58, 61, 69, 83, 85, 86. 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94 em favor da empresa BALIPA 
- PAPELARIA E PRESENTES LTDA, inscrita no CNP) sob o, n.° 
03354.092/0001-04, estabelecida à Rua Santo Antonio, n.° 
23-09, Centro, MirassoUSP, CEP 15.130-075, os lotes 2, 3, 4,10, 
14, 15, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.53, 60, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
84, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 103 era favor da empre- 
sa ZAMPIEIRI & GONÇALES LTDA, inscrita no CNP/ sob o n.° 
22.753.025/0001-07, estabelecida à Rua Salto, n.°  273, Jardim 
Soto, Catanduva/SP, CEP 15.810-055 e os lotes 5, 7, 11, 12, 17, 
18, 19, 23, 24, 33, 54 e 82 em favor da empresa P Z CASTELLO, 
inscrita no CNPJ sob o n.° 32.563.695/0001-06, estabelecida à 
Rua Francisco Garcia Vera, n.° 108, Parque das Nações, Birigui/ 
SP, CEP 16.201-186, em virtude das mesmas terem atendido às 
exigêndas do Edital e a Adjudicação pela Pregoeira Munidpal. 

Prefeitura Municipal de Cedral 18 de dezembro de 2019; 
89.° Ano de Emancipação Político-Administrativa. 

IRINEO BEOLCHI JUNIOR 
Prefeito Municipal em Exercido 
CONVOCAÇÃO 
Pregão Presencial n.° 51/2019 
Processo Lidtatório n.°68/2019 
Processo Administrativo n.° 3460/2019 
CONVOCO as empresas BAU PA - PAPELARIA E PRESENTES 

LIDA, insaita no CNPJ sob o n.°  03.354.092/0001-04, estabe-
lecida à Rua Santo Antonio, n.° 23-09, Centro, MirassoUSP, CEP 
15.130-075, ZAMPIEIRI & GONÇALES LTDA, inscrita no CNP) 
sob o n.° 22.753.025/0001-07, estabeleada à Rua Salto, n.°273, 
Jardim Sota, Catanduva/SP, CEP 15.810-055 e P Z CASTELLO, 
inscrita no CNPJ sob o n.°  32.563.695/0001-06, estabelecida à 
Rua Francisco Garda Vera, n.° 108, Parque das Nações Birigui/ 
SR CEP 16.201-186„ para no prazo de até 03 (três) dias rirei; 
contados da publicação e/ou notificação desta Convocação, a 
comparecerem no Prédio da Prefeitura Municipal para assinatu-
ra da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial 
n.° 51/2019, que tem por objeto o registro de preços de material 
de papelaria para diversos setores da administração 

Prefeitura Municipal de Cedral, 18 de dezembro de 2019; 
89.° ano de Emancipação Politico-Administrativa. 

IRINEO BEOLCHI JUNIOR 
Prefeito Municipal em Exercício 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 44/2019 - CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E LEVANTAMENTO 
FISICO DE BENS MOVEIS, E ATUAUZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
PATRIMONIAIS INTERNOS, E TAMBÉM A AVAUAÇÃO INDIVIDUA-
LIZADA DOS BENS MOVEIS DO PATRIMÔNIO, EM ATENDIMENTO 
AS NORMAS DE CONTABIUDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, 
RESOLUÇÕES E ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS POR PARTE DO 
EGRÊGIOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIS-
PONDO DE MAIOR TRANSPARÊNCIA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. 
Considerando que todos os tramites processuais foram cumpri-
do; ADJUDICO o objeto do certame em favor da empresa NOR-
MAPUBUCA CONSULTONA CONTABIL E SOLUCOES EM GESTA° 
PUBUCA LIDA, cadastrada no CNPJ sob o n.° 18218907/0001-
97, cujo valor global foi de RS 71.000,00 (setenta e um mil reais), 
levando ao conhecimento do Senhor Prefeito Munidpal para 
HOMOLOGAÇÃO. REGIANE DE FÁTIMA NUNES - Pregoeira 

ADITAMENTO N.° 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N.° 51/2019 

Processo Administrativo n.° 3199/2019 
Processo Lidtatório n.° 61/2019 
Pregão Presencial n.° 46/2019 
Objeto: Registro de preços de gêneros alimentícios não 

perecíveis para o Programa de Alimentação Escolar, Projeto 
Espaço Vida e Residênda Terapêutica 

Órgão: Munidpio de Cedral/SP 
Detentora do Registre. Nutricionale Comércio de Alimentos 

Ltda. 
Valor Global: RE 186.584,20 
Vigência: 01/11/2020 
Data da assinatura: 09/12/2019 
Observação: A ata na Integra encontra-se disponivel site: 

httpslAwnecedralsp.gov.br  - link Licitação 
ADITAMENTO N.° 09 DO CONTRATO N.° 12/2017 
68A CANEO AUTO POSTO LIDA EPP 
Processo n.° 10/2017 Pregão Presendal n.° 06/2017 
Objeto: Aquisição de etanol para abastecer a frota de 

veículos 
Valor Global: Reajusta o valor do etanol para RS 2,699/litro 
Vigência: 17/05/2019 a 16/05/2020 
Data da assinatura: 09/12/2019 
ADITAMENTO N.° 01 DO CONTRATO N.° 83/2018 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTÕES DE GESTÃO 

SAÚDE EIREU - EPP 
Processo n.° 3086/2018 Pregão Presencial n.° 37/2018 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na 

prestação de serviços terceirizados de natureza continua. 
Valor Global: RS 162.480,00 

Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 10/12/2019 
CONTRATO N.° 102/2019 
CIRÚRGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI 
Processo n.° 20592019 - Pregão Presencial n.° 53/2019 
Objeto: Aquisição de equipamento DEA (Desfibrilador Exter- 

no Automático). 
Valor Global: RS 14330,00 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 04/12/2019 
CONTRATO N°1032019 
CIRÚRGICA SOUZA RIO PRETO - EIREU 
Processo n.° 2259/2019 - Pregão Presencial n.° 57/2019 
Objeto: Aquisição de móveis diversos 
Valor Global: RS 1.094,00 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 11/12/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 57/2019 
Processo Administrativo n.° 2363/2019 
Processo Ucitatório n.° 53/2019 
Pregão Presencial n.°38/2019 
Objeto: Registro de preços de agulha; cateter; dispositivo 

para infusão; fio catgut; fio mononylon; lâmina de bisturi; e 
seringa, para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde 
e Estratégias de Saúde. 

Órgão: Município de Cedral/SP 
Detentora do Registro: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITA- 

LAR LIDA 
Valor Global: RS 40.308,50 
Vigência: 12 meses 
Dato da assinatura: 16/122019 
Observação: A ata na Integra encontra-se disponível sita: 

httnl/wwwcedral.sp.gov.br- link Licitação 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 582019 
Processo Administrativo n." 2419/2019 
Processo natatório n.° 55/2019 
Pregão Presencial n.°40/2019 
Objeto: Registro de preços de adesiva algodão, atadura, 

bota de unna, campo fenestrado, empresa de gaze, atrativo 
redondo, esparadrapo, fita adesiva hospitalar, fita adesiva para 
autodave, fita cirúrgica, fita micropore, gaze, mlaha tubolar, tala 
facil e tala metálica. 

Detentora do Registro: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITA- 
LAR LIDA 

Valor Global: RS 14.883,36 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 16/12/2019 
Observação: A ata na Integra encontra-se disponível cite:  

https://www.cedraispeov.br  - link Licitação 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 59/2019 
Processo Administrativo n.° 23612019 
Processo natatório n.° 62/2019 
Pregão Presencial n.° 4712019 
Objeto: Registro de preços de material/médico hospitalar 

(líquidos) para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde 
e Estratégias de Saúde da Família. 

Detentora do Registro: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITA- 
LAR LEDA 

Valor Global: RS 12.465,00 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 16/12/2019 
Observação: A ata na íntegra encontra-se disponível sita: 

https://vamccedralsp.gov.br  - link Licitação 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 60/1019 
Processo Administrativo e.° 236312019 
Processo natatório n.° 53/2019 
Pregão Presencial n.° 38/2019 
Objeto: Registro de preços de agulha; cateter; dispositivo 

para infusão; fio catgut fio mononylon; lâmina de bisturi; e 
seringa, para serem utiltrados nas Unidades Básicas de Saúde 
e Estratégias de Saúde. 

órgão: Município de Cedral/SP 
Detentora do Registro: Cirúrgica Olímpio • Eireli 
Valor Global: RS 33.481,90 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 16/12/2019 
Observação: A ata na Integra encontra-se disponível site 

htend/www.cedral.sp.govbr - link Licitação 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°612019 
Processo Administrada° n.° 2419/2019 
Processo Licitatório rif 55/2019 
Pregão Presendal n.° 40/2019 
Objeto: Registro de preços de adesivo, algodão, atadura, 

bota de unna, campo fenestrado, compresa de gaze, curativo 
redondo, esparadrapo, fita  adesiva hospitalaç fita adesiva para 
attrodave, fita drúrgica, fita miaopore, gaze, malha tubolar, tala 
fadl e tala metálica. 

Detentora do Registro: Cirúrgica Olímpio - Eireli 
Valor Global: RS 55.790,40 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 16/12/2019 
Observação: A ata na Integra encontra-se disponivel sita: 

https://twAv.cedralsp.gov.br  - Fink Licitação 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 622019 
Processo Administrativo n.° 2438/2019 
Processo natatório n.° 562019 
Pregão Presencial n.° 41/2019 
Objeto: Registro de preços de adaptador pm, bolsa coleto- 

ra, cânula de guedel, cânula de traqueostomia, cateter, dreno 
toráxico, equipo, frasca descartável, guia de estilete sondas, 
torneiras para abocath, tubo de solicone uripen. 

Detentora do Registro: Cinirgica Olimpio - Eireli 
Valor Global: RI 62.960,68 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 16/12/2019 
Observação: A ata na Integra encontra-se disponível sito: 

httpv/Iwaw.cedralsp.gov.br  -link Licitação 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 63/2019 
Processo Administrativo n.° 2210/2019 
Processo natatório o.° 62/2019 
Pregão Presencial n.°47/2019 
Objeto: Registro de preços de material/médico hospitalar 

(liquides) para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde 
e Estratégias de Saúde da Família. 

Detentora do Registro: Cirúrgica Olímpio - Eireli 
Valor Global: RS 2.512,80 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 16/12/2019 
Observação: A ata na Integra encontra-se disponivel site: 

https://vnwr.cedralsp.gov.br  -link Licitação 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 64/2019 
Processo Administrativo n.° 2210/2019 
Processo natatório n.° 62/2019 
Pregão Presencial n.° 47/2019 
Objeto: Registro de preços de material/médico hospitalar 

(líquidos) para sevem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde 
e Estratégias de Saúde da Familia. 

Detentora do Registro: Rosider Cirúrgica Inda 
Valor Global: RS 19.636,56 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 16/12/2019 
Observação: A ata na Integra encontra-se disponível sita: 

httpsWwwwcedralsp.gov.br  - link Licitação 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 65/2019 
Processo Administrativo n.° 2210/2019 
Processo natatório n.° 62/2019 
Pregão Presencial n.° 47/2019 
Objeto: Registro de preços de materiaUmédico hospitalar 

(líquidos) para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde 
e Estratégias de Saúde da Familia. 

Detentora do Registro: Lucipharma Indústria Farmacêutica Ltda 
Valor Global: RS 5.258,40 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 16/12/2019 
Observação: A ata na integra encontra-se disponível sita: 

https://www.cedral.sp.gov.br  - link Licitação 
ADITAMENTO N.° 01 DO CONTRATO N.° 95/2018 
DENISE PEREIRA THEODORO 12176872894 
Processo n.° 2851/2018 Convite n.° 12/2018 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica, para que através de 

profissionais de nível superior em Educação Física, regularmente 
registrado em seu Conselho Regional, preste serviços de ativida- 
des corporais, esportivas e de convivência e fortalecimento de 
vincula para crianças e adolescentes referenciados pelo CRAS 
de Cedral/SP. 

Valor Global: RS 14.400,00 
Vigência: 12 mese; contados a partir de 22/12/2019 
Data da assinatura: 17/12/2019 
ADITAMENTO N.° 01 DO CONTRATO hl° 02/2019 
WEBNETS SOLUÇÕES - EIRELI ME 
Processo n.°  3134/2018 
Objeto: Prestação de serviços espedalizados em desenvolvi- 

mento, manutenção do website do munidpia 
Valor Global: RS 8.150,00 
Vigência: 12 meses, contados a partir de 17/01/2020 
Data da assinatura: 17/122019 
ADITAMENTO N.° 04 DO CONTRATO N.° 27/2016 
CARLOS PEROZIM JUNIOR/JOSE MARIO PEROZIM 
Processo n.°  25/2016 - Dispensa de Licitação n.° 06/2016 
Objeto: Locação de imóvel para instalação do Conselho 

Tutelar do Munidpio de Cedral 
Valor Global: RS 13.200,00 
Vigenda: 12 meses, contados a partir de 1.°/01/2020 
Data da assinatura: 17/12/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0.662019 
Processo Administrativo n.° 2363/2019 
Processo natatório n.° 532019 
Pregão Preiencial n.° 38/2019 
Objeto: Registro de preços de agulha; cateter; dispositivo 

para infusão; fio catgut fio mononylon; lâmina de bisturi; e 
seringa, para serem utilizada nas Unidades Baldas de Saúde 
e Estratégias de Saúde. 

(troam Município de Cedral/SP 
Detentora do Registro: Matenned Corliercial de Artigos 

Médicos Limitada 
Valor Global: RS 439,20 
\Agenda: 12 meses 
Data da assinatura: 17/12/2019 
Observação: A ata na Integra encontra-se disponivel site:  

https:/N.swwcedral.sp.gov.br- link Licita o 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 6 2019 
Processo Administrativo n.° 2419/20 9 
Processo natatório n.° 55/2019 
Pregão Presendal n.° 4012019 
Objeto: Registro de preços de adesM1n, algodão, atadura, 

bota de unna, campo fenestrado, comp 	de gaze. curativo 
redondo, esparadrapo, fita adesiva hospita r, fita adesiva para 
autodave, fita dnIrgica, fita micropore, gaze, afira tubolaç tala 
fadl e tala metálica. 

Detentora do Registro: Matenned Co 	2a1 de Artigos 
Médicos Limitada 

Valor Global: RS 92.176,80 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 17/12/2019 
Observação: A ata na Integra encontra-se dispon 

https://www.cedral.sp.goubr  - kik Licitação 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 68/2019 
Processo Administrativo n.° 2438/2019 
Processo Lidtatório n.° 56/2019 
Pregão Presencial n.° 41/2019 
Objeto: Registro de preços de adaptador pm, bolsa coleto- 

ra, cânula de guedel, cânula de traqueostomia, cateter, dreno 
toráxico, equipo, frasco descartável guia de estilete, sondas, 
torneiras para abocath, tubo de solicone, uripen. 

Detentora do Registro: Matermed Comercial de Artigos 
Médicos Limitada 

Valor Global RS 9.972,14 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura: 17/12/2019 
Observação: A ata na íntegra encontra-se disponível sita: 

https//wwwcedral.sp.gov.br- link Licitação 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 69/2019 
Processo Administrativo n.°2210/2019 
Processo Licitatório o.° 62/2019 
Pregão Presencial n.° 47/2019 
Objeto: Registro de preços de materiadmédico hospitalar 

(líquidos) para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde 
e Estratégias de Saúde da Família. 

Detentora do Registro: Matermed Comercial de Artigos 
Médicos Limitada 

Valor Global: RS 1302,00 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura:17/12/2019 
Observação: A ata na integra encontra-se disponível sita: 

httpslAvarw.cectralsp.gov.br  - link Licitação 
• TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 11.° 51/2019 - REGISTRO DE PREÇOS 
DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA DIVERSOS SETORES DA 
ADMINISTRAÇÃO. Considerando que todos os trâmites pro-
casuais foram cumpridos, ADJUDICO os lotes 1, 6, 13, 21, 29, 
41, 55. SE, 57, 58, 61, 69, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 
e 94 em favor da empresa BALIPA - PAPELARIA E PRESENTES 
LIDA, cadastrada no CNP/ sob o n.° 03.354.092/10001-04, cujo 
valor global foi de RS 15.964,86 (quinze mil novecentos e 
sessenta e quatro mais e oitenta e seis centavos), os lotes 2, 3, 
4, 10, 14, 15, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77.78, 79, 
80, 81, 84, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 103, em favor da 
empresa ZAMPIERI & GONCALES LTDA. cadastrada no CNP; sob 
o n.°22.753.025/0001-07, ajo valor global foi de RS 84,665,73 
(oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e 
setenta e três) e os lotes 5, 7, 11, 12, 17,18, 19, 23.24, 33, 54e 
82 em favor da empresa P Z CASTELLO, cadastrada no CNPJ sob 
o n.° 32.563.69510001-06, cujo valor global foi de RS 7.172,50 
bete mil, cento e setenta e dois reais e dnquenta centavos), 
levando ao conhecimento do Senhor Prefeito Municipal para 
HOMOLOGAÇÃO.IARDELANMNIO FLEURY CHEIDA -Pregoeira 

CESÁRIO LANGE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE 

Atos de Homologação/Extratos de Contratos 
Pregão Presencial n° 41/2019. Objeto: Fornecimento de 

géneros estocáveis para a merenda escolar, padaria e projetos 
dep. Social. Empresas Adjudicadas: COMERCIAL 10A0 AFONSO 
LIDA. RS 129.815,69. LGM COM E REPR. PROD. AUM. EM 
GERAL EIREW EPP RS 29.088,80. NUTRICIONALE COMERCIO 
DE ALIMENTOS LIDA RS 316.512,96. Data da Homologação e 
Adjudicação:18/12/2019. 

Pregão Presencial n° 46/2019. Objeto: Fornecimento par-
celado de materiais descartáveis para atender a Administração. 
Empresas adjudicadas: MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E UMPE-
ZA EIREU EPP RS 8.613,60. RODRIGO TONELOTTO LTDA RS 
7.329,00. 

ROSINEIA DE CASSSIA R VALENTE ME RS 26.856,20. Data 
da Homologação e Adjudicação:18/12/2019. 

CHARQUEADA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEQA  

EXTRATO DE CONTRATO 
De ordem do Prefeito Munkipal, faço público, para conheci-

mento de interessados, que a Prefeitura do Município de Charque-
ada celebrou o contrata nos moldes do que abaixo se resume: 

OBJETO: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE DUAS SALAS PARA 
ODONTOLOGIA, SALA ADMINISTRATIVA E DEPOSITO, COM FOR-
NECIMENTO DE MÃO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 

UCITAÇÃO: Tornada de Preço 0712019 
CONTRATO: 1542019 
PROCESSO: 1460/2019 
DATA: 18/12/2019 
CONTRATADk.ALEXANDRO PEDROSO MAZETTO - EPP 
PRAZO: 03(très) meses - a contar da data da ordem de serviço 
VALOR GLOBAL: RS 61.475.70 ( Sessenta e um mil, quatro-

centos setenta e cinco reais e setenta centavos) 
Charqueada/SP, 18 de dezembro de 2019.ROMEU ANTONIO 

VERDI-Prefeito Municipal. 

COLINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 

AVISO DE LICITAÇÃO; PREGÃO PRESENCIAL N.° 011/2019; 
PROCESSO N° 5668/2019. Objeto:Aquisição de camisetas esco-
lares para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino, 
para o ano letivo 2020. Os interessados poderão examinar ou 
redrar o Edital e seus anexos. nos dias úteis, no horário das 
08:30 às 17:00 horas, na Secretaria MunIdpal de Materiais e 
Suprimentos, sito à Rua Antonio Junqueira Franca n° 34- Praça 
Lamounier 	ou a a 	*downioad* junto 
a " 	paga' desta Prefeitura, na Interne 	ndereça de 
acesso winnv.colina.sp.gov.bc Os envelopes contendo 
documentos serão recebidos na Secretaria Municipal de 
riais e Suprimentos, no endereço retrornendonado, no dia 07 d 
janeiro de 2020, até às 14:00 horas, inidando a sua abertura às 
14:20 horas. Prefeitura Municipal de Colina (SP), 19 de dezem-
bro de 2019. DIAB TARA - Prefeito Municipal; ISRAEL DA SILVA 
NUNES - Pregoeiro. 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

PREGÃO PRESENCIAL 
fica retificado o Pregão Presendal 63/19, Processo 6E46/19 

- Objeto: Contratação de empresa especializada para seguro 
de maquina; tratores e implementos agrkolas da frota munici-
pal - Encerramento dia 07/01/20 às 09:30 e abertura às 10:00 
horas. Em virtude das festividades de final de ano o expediente 
supracitado será reduzido conforme art 21, 84° da Lei 8666/93. 
Portanto, a sessão será remarcada para o dia 09/01/20 às 09:30 
e abertura das propostas às 10:00 horas. 

Conchal, 18 de dezembro de 2019. 
Thlago dos Santos Maria - Pregoeiro 

CORUMBATAI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAI 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N°44/2019 (SRP)- PR 	89/2019 

maio de Corumbatal tora. 	co para conheci- 
mento dos 	 PREGÃO ELETRÔNICO N° 
44/2019 (SRP) - PROCESSO N° 89/2019 cujo objeto é o Registro 
de preço para eventual aquisição de 01 veiculo de transporte de 
passageiros do tipo VAN/MINIBUS 0KM, 16 lugares e 01 veiculo 
de transporte AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO RANI 
MINIBU, com primeiro emplacamento em nome da prefeitura 
Edital e maiores informações nos seguintes sidos: www.corum-
bataisp.gov.br  e vrvontlicitacoes-econtbr 

INICIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: Dia: 19/122019 
- Horário: 08h00min (horário de Brasilia-DF) 

LIMITE DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: Dia: 03/01/2020 
- Horário: 081159min (horário de Brasília-DF) 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia: 03/01/2020- Horário: 
09h0Omin (horário de Brasília-DF) 

DATA E HORA DA DISPUTA: Dia: 03/01/2020- Horário: 
09h30rnin (horário de Brasília-DF) 

Corumbatal 19 de dezembro de 2019.Elisangela Pereira da 
Silva - Pregoeira (Portaria 6720/2018). 

COS Mó POLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 

RESULTADO DE JULGAMENTO DE TESTE DE ACEITE 
Pregão Presencial re.  094/2019 - Processo natatório n° 

16.183/2019 -Objeto: Locação de dispositivos de transmissão 
de dados de videornonitoramento com câmeras de identificação 
veicular (LPR) - Secretaria de Segurança Pública. Após ser devi-
damente realizado oTeste de Aceite a empresa MARCOS LONGO 
ZANELLA ALVES ME, constatou que está de acordo como requi-
sitado no Edital. Sendo assim foi considerada CLASSIFICADA (S) 
para o fornecimento do objeto em epigrafe 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Cosmópolis comunica que o 

Pregão Presencial n° 094/2019 foi homologado e adjudicado 
a empresa Marcos Longo Zanella Alves ME para a Locação de 
dispositivos de transmissão de dados de videomonitoramento 
com dataras de identificação veicular (LPR) - Secretaria de 
Segurança Pública. 

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
A Prefeitura Munldpal de Cosmopolis comunica a aber-

tura de Processo Administrativo n° 0192.019, objetivando a 
aplicação de penalidade ao contrato n°  065/2.013, firmado 
entre a empresa Prema Informática Assesseria Ltda. em 
regular processo licitatório - Pregão Presendal 	010/2.013, 
para fornecimento de um Sistema de Gestão Municipal (SGM), 
com os respectivos serviços de implantação (contemplando a 
migração de dados e customização), treinamento e capacitação 
de usuário; manutenção (preventiva, ltrattiad e de ordem 
legal e suporte técnico (funcional e operadonal com visitas 
técnicas periódicas e suporte "on sita" - quando solicitado), 
assegurando-se a contratada o direito ao contraditório e ampla 
defesa, na toma da lei. 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
Construtora BMS Ltda. FF?, Ata de Registro de Preços n° 

0812019; Valor RS 1.787.630,00; 
ACM Construção e Montagens Industrial Eireli Me; Ata de 

Registro de Preços n° 082/2019; Valor RS 507.000.00; 
Habitali Soluções Construtivas Ltda. EPP; Ata de Registro de 

Preços n° 0832019; Valor RS 1.237.000,00; 
José Ribas dos Santos Elétrica Eireli Me; Ata de Registro de 

Preços n° 084/2019; Valor RS 37300,00; 
Zanaato Engenharia Ltda; Ata de Registro de Preços n° 

085/2019:Valor RS 7.990,00; 
Decorrentes do Objeto: Registro de preço para contratação 

de empresa paro execução de diversos serviços de manutenção 
e pequenas obras em prédios públicos do munidpio; Processo n° 
16.865/2019; Pregão Passeada! n° 088/2019; Validade 12 (doze) 
meses; ASSINATURA: 17/12/2019. 

CasmaPelis, 18 de Dezembro de 2019. Eng.° José Nano - 
Prefeito Municipal 

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 19/12/2019 08:44:18. 
N. de Série do Certificado: 08A6B4F8AF4316DAA6CBD93948198842E58FA6BB 
[ Ticket: 33820491 ] - www.imprensaoficial.com.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

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

000368 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão: 	63/2019 

Processo: 	2019/12/7419 

Objeto: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SEGUROS DE MAQUINAS, TRATORES E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA FROTA MUNICIPAL 

PREÂMBULO 

No dia 9 de janeiro de 2020, 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 ALEX CORDEIRO (Pregoeiro), RAPHAEL 
MORENO PANINI (Equipe de apoio) e SALVADOR LEITAO JUNIOR (Equipe de apoio), designados conforme Portaria n° 4223, de 2 de janeiro de 
2020 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 

TALITA MARA ERVILHA 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

EMPRESAS 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. 

REGISTRO DO PREGÃO 

Ato contínuo, foi aberto o Envelope contendo a proposta 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 forma: 

<ne/Item: 001.001 
?ase: Propostas 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. 	 R$ 50.100,0000 	 0.00% Selecionada 
Fase: 1° Rodada de Lances 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. 	 R$ 50.100,0000 
	

Declinou 
Fase: Negociação 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. 	 R$ 38.500,0000 
	

0.00% Vencedor 

CLASSIFICAÇÃO 

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

Empresa 	 Valor 	Classificação 

Lote/Item: 001.001 
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. 	 R$ 38.500,0000 	1° Lugar 

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

NEGOCIAÇÃO 

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especif 
os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação. 

é ACEITÁVÉ por ser c9inpaiivel com 
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REP 	SENTANTE DA EMPRESA 

kLIT 

MAPFRE SEG 

VILHA 

S GERAIS S/A. 

Lote/Item 	 Empresa 	 Menor Preço 	Valor Negociado 	Situação 

001.001 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. 	 R$ 38.500,0000 	R$ 38.500,0000 	Vencedor 

        

    

HABILITAÇÃO 
	

Our369 

 

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

Os documentos de habilitação examinados e a proposta do credenciado foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e 
colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica. 

 

    

Licitantes 
	

Situação 	 Motivo 

   

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. 	 Habilitado 

   

        

    

RESULTADO 

   

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

001.001 	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. 	 R$ 38.500,0000 	Vencedor 

   

        

ADJUDICAÇÃO 

Ato contínuo, consultado, o Licitante declinou do direito de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicou o item do presente certame. 

   

        

    

ENCERRAMENTO 

   

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

    

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

   

Não houve registro de ocorrências. 

   

        

ASSINAM: 

GOEMO E A EQUIPE DE APOIO 

	afifi 	 

A X CORDEIRO 

P egoeiro 

RAPHAEL MORENO PANINI 

Equipe de apoio 

Relatódo Custornizado Prefeitura Municipal de Concha] 
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Conchal, 10 de janeiro de 2020. 

El MAGNUS 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ptv 
0.00371 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA do "PREGÃO PRESENCIAL" N° 63/19, 

a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS SÃ, inscrita no CNPJ n° 

61.074.175/0001-38 vencedora do certame com o valor global de 

R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais). Tendo como objeto a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SEGUROS DE 

MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA FROTA 

MUNICIPAL. 

Rua Francisco Ferreira Alves n 364 — Telefone (19) 3866-8600 — Fax (19) 3866-8614 — CEP 13835-000 — Conchal SP 
CNPJ 45.331.188/0001-99 — e-mail: gabinete@conchal.sp.gov.br  — Home Page: http://vvww.conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS àcçf' 
000373 

CONTRATO N° 02120 
PREGÃO PRESENCIAL N° 63/19 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.419/19 

Aos 10 dias do mês de janeiro do ano de 2020, nesta cidade de Conchal SP, compareceram de um lado a Prefeitura do 

Município de Conchal, doravante denominada CONTRATANTE, aqui representada pelo Sr. LUIZ VANDERLEI 

MAGNUSSON, Prefeito Municipal, e de outro a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, situada na Avenida das 

Nações Unidas, n° 14.261, Ala A, 18° andar — Vila Gertudes, na cidade de São Paulo, Estado de SP, CEP. 04794-000, 

email: contratossnpQmapfre.com.br  e telefone: (11) 5111-1176, inscrita no CNPJ n° 61.074.17510001-38 e 

Inscrição Estadual n° 108.244.683.111, representada pela Sra. Andrea Cristina Bossolani Nascimento, portadora do 

CPF n° 174.318.428-05 e RG n° 22.915.394-X, denominada CONTRATADA, para celebrar o presente instrumento, 

resultado do certame, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", de acordo e conforme a Lei Federal n° 10.520/02, aplicando-se 

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

regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

Constitui objeto deste instrumento contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
SEGUROS DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA FROTA MUNICIPAL, de acordo 
com o edital do presente certame. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
— DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

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

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

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor do contrato o objeto da presente licitação; 
IV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, encarregada de acompanhar -**0/  

entrega/prestação de serviço prestando esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive 
na entrega anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

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

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

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

III 	Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de ina g' 
nisS)  \30— x.os-çx 

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

Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 — e-mail: licitacaoCconchal.so.qov.br  



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

üiì~j 3'74 

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. 	Fica ajustado o valor do presente instrumento em R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais). 
3.2. 	No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória 

concluída, inclusive despesas com fretes e outros. 
3.3. 	O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuada pelo município em 06 (seis) parcelas 

sem juros, sendo a 1° (primeira) em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e as demais subseqüentes, 
contados da data da entrega, na forma de Boleto ou Ordem Bancária em conta corrente indicada pela 
CONTRATADA, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento do contrato. 

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA 
- DA RENOVAÇÃO/PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA QUINTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE 

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

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

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS PENALIDADES: 

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

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

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

superior a 02 (dois) anos e, 	 ,„,\C) 
,(\e,‘ 
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IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
6.3. 	As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o 

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

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

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

CLÁUSULA SETIMA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

CLAUSULA OITAVA 
— DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

8.1. 	A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, conforme prevê o art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666193 e demais alterações posteriores. 

CLÁUSULA NONA 
- DA PUBLICAÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
— DO ACOMPANHAMENTO 

10.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto a Sr. André Luiz de Abreu — Diretor Administrativo, desta 
municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

	

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DO FORO 

	

12.1. 	Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o Foro da Comarc de Moji Mirim Vara Distrital 
de Conchal/SP, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja. E param, cgegue ao co ecimento d 
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todos e ninguém possa alegar ignorância, o presente 
tudo em conformidade com a Lei Federal n° 8 66/93 

strumento Convocatório será afixado em local de costume, 
alizada. 

    

TESTEMUNHAS: 

MAPFRE 	ROS GERAIS S.A. 
Sra. Andrea Crist a Bossolani Nascimento 

Representante Legal 

Alzira luclenne Costa 
Gerente de Produtos Massificados Tradicionais 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL N° 63119 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.419119 

TERMO DE REFERÊNCIA 

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

tratores e implementos agrícolas da frota Municipal. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. 	A contratação dos serviços aqui descritos justifica-se diante da necessidade de resguardar o patrimônio público 

de eventuais danos que possam ser cobertos por meio de seguro contra ocorrências indenizáveis e ao 
vencimento da apólice n° 2827000002071 em 18/12119. 

2.2. 	Ao maquinas e tratores estão sujeitos a acidentes e ou roubos que podem causar danos ao patrimônio do 
município e a terceiros e a contratação do seguro proporciona maior segurança no caso de envolvimento dos 
veículos em sinistros, possibilitando maior facilidade na recuperação dos veículos e no ressarcimento de 
possíveis danos que possam ocorrer. 

2.3. 	Os seguros deverão cobrir a os seguintes eventos: 
2.3.1. 	Colisão: perda total ou danos materiais parciais por colisão, capotamento, abalroamento, queda, acidente, 

queda de objetos estranhos sobre o veículo, submersão por inundação ou alagamento de água e granizo. 
2.3.2. 	Incêndio: perda total ou danos materiais parciais por incêndio. 
2.3.3. 	Roubo: roubo ou furto do veículo; 
2.3.4. 	Danos materiais a terceiros: danos materiais causados a terceiros pelo veículo; 
2.3.5. 	Danos corporais a terceiros: danos corporais causados a terceiros pelo veículo; 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. 	COBERTURA PARA MAQUINAS E TRATORES:  
3.1.1. 	Responsabilidade Civil Maquinários de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e 
3.1.2. 	Danos elétricos de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

3.2. 	FRANQUIA:  
3.2.1. 	O valor máximo para franquia obrigatória do casco de cada maquina e trator é 10% (dez por cento) dos 

prejuízos com um mínimo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

3.3. 	ASSISTÊNCIAS E SERVIÇOS:  
3.3.1. 	Cobertura básica contra roubo, furto qualificado, operação próximo a áreas de rio, lagos, subterrâneas e outros, 

incêndio e danos elétricos. 

3.4. 	REGIÃO DE RISCO:  
3.4.1. 	Em todo o território nacional. 
3.4.2. 	Pernoite: Rua Mato Grosso s/n°, Parque Industrial em Conchal SP. 

3.3. 	VALOR DA FRANQUIA:  
3.3.1. 	A franquia a ser considerada deverá ser a adjudica no presente certame. 
3.3.2. 	A franquia somente será cobrada quando houver danos parciais, sendo isenta nos casos de perda total, furto, 

roubo e quando resultar de pequenos acidentes em que o dano for causado ap 	(meeiros. 
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3.4. 	VALOR DAS INDENIZAÇÕES:  
3.4.1. 	O valor dos veículos a ser considerado na proposta deverá ser o valor de mercado referenciado, 100% (cem por 

cento) da tabela FIPE e na ausência da mesma aderir o valor de 100% (cem por cento) tabela MOLICAR. 

3.4.2. 	RCF - Responsabilidade Civil Facultativa: 
3.4.2.1. 	Danos Materiais 	R$ 200.000,00 

3.4.2.2. 	Danos Corporais 	R$ 200.000,00 

3.4.3. 	Realizar o pagamento das indenizações de eventuais sinistros em prazo não superior a 30 (trinta) dias; 

3.5. 	DADOS DA APÓLICE:  
3.5.1 	A apólice de seguro de automóveis adotada pela empresa licitante deverá conter, impreterivelmente, os itens a 

seguir, de acordo com os valores contratados: 
a) Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) — Danos materiais; 
b) Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) — Danos corporais; 

3.6. 	DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
3.6.1. 	Responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 

execução do objeto deste Pregão, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de o Município 
fiscalizar e acompanhar todo o procedimento; 

3.6.2. 	Assumir a responsabilidade por danos causados diretamente a equipamentos de propriedade do Município, 
quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do objeto contratado; 

3.6.3. 	Informar ao responsável pela gestão da frota Municipal, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, a 
ocorrência de qualquer anormalidade e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

3.6.4. 	Arcar com as despesas decorrentes da não observância das condições constantes deste termo de referência, 
bem como de infrações praticadas por seus funcionários, ainda que no recinto do Município e 

3.6.5. 	Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, assim como 
com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação; 

3.6.6. 	Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o Município; 

3.6.7. 	Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho 
dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do Município; 

3.6.8. 	assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionada a esse processo 
licitatório e respectiva apólice, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência; 

3.6.9. 	assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes da adjudicação deste do certame. 
3.6.10. 	Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento do fornecimento ou prestação dos serviços, conforme 

previsto, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e 
demissão de empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com este Tribunal, 
sendo de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora as despesas com todos os encargos e obrigações 
sociais, trabalhistas e fiscais; 

3.6.11. 	providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Município, quanto aos materiais entregues ou 
serviços prestados. 

3.6.12. 	A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos nos subitens anteriores, não transfere a ••• 
responsabilidade por seu pagamento à Administração do Município, nem poderá onerar o objeto deste certame, 's-w.,,̀" 
razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 	• • - passiva, com o Município. 

3.6.11. 	Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 
3.6.11.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município durante a 

execução dos serviços, objeto da licitação; 
3.6.11.2. É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução dos serviços, objeto deste Pregão Eletrônico, 

salvo autorização prévia do Município. 
3.6.11.3. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, impliç 	a desclassificação fria empresa licitante. 
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3.6.11.4. Os veículos da frota Municipal objeto deste termo de referência, estarão à disposição dos interessados para 
vistoria no Pátio da Garagem Municipal, situado na Rua Mato Grosso s/n°, Parque Industrial em Conchal SP ou 
em qualquer outro local designado pelo município. 

3.7. 	DA RELACÂO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL:  

3.7.1. 	MÁQUINAS DE CONSTRUCÃO:  

FABRICANTE MODELO COMBUSTIVEL FABRICAÇÃO R$ DOS BENS DANOS 
ELÉTRICOS 

RC 
MAQUINÁRIO 

R$ TOTAL
SEGURADO 

R$ 
FRANQUIA PREMIO 

JCB RETROESCAVADEIRA 
4X4/ 3C DIESEL 2013 145.990,00 20.000,00 80.000,00 500,00 3.852,04 

RANDON 
RETROESCAVADEIRA 

4X4 
TURBO/RK 40 6 B 

DIESEL 
2010 140.000,00 

20.000,00 80.000,00 500,00 4.950,84 

NEW HOLLAND PA CARREGADEIRAII2C 
DIESEL 

2010 155.000,00 
20.000,00 80.000,00 1.500,00 5.763,65 

NEW HOLLAND 
MOTONIVELADORA RG 

1408 
DIESEL 

2010 300.000,00 
20.000,00 80.000,00 1.500,00 7.841,67 

NEW HOLLAND MOTONIVELAD ORA RG 
140B 

DIESEL 
2014 400.000,00 

20.000,00 80.000,00 1.500,00 7.703,93 

3.7.2. TRATORES AGRÍCOLAS: 

FABRICANTE MODELO COMBUSTIVEL FABRICAÇÃO R$ DOS BENS 
S SEGURADO 

DANOS 
ELÉTRICOS 

RC 
MAQUINÁRIO 

R$ 
FRANQUIA 

R$ TOTAL 
PREMIO  

NEW HOLLAND TRATOR AGRICOLA 
TL75E DIESEL 2010 70.000,00 

20.000,00 70.000,00 1.500,00 1.689,51 

NEW HOLLAND TRATOR AGRÍCOLA 
TL75E DIESEL 2011 81.000,00 

20.000,00 80.000,00 1.500,00 1.597,73 

NEW HOLLAND TRATOR AGRICOLA 
TL75E DIESEL 2011 81.000,00 

20.000,00 80.000,00 1.500,00 1.447,82 

3.7.3. EQUIPAMENTOS: 

FABRICANTE MODELO COMBUSTIVEL FABRICAÇÃO R$ DOS BENS 
SEGURADO 

DANOS 
ELÉTRICOS 

RC 
MAQUINÁRIO 

R$ 
FRANQUIA 

R$ TOTAL 
PREMIO 

VEMAQ VARREDORA MECÂNICA 
REBOCADA - 2015 66.800,00 13.360,00 

20.000,00 500,00 1.428,41 

BEARCAT TRITURADOR DE 
GALHOS GASOLINA 2015 83.800,00 16.760,00 

20.000,00 500,00 2.224,40 

	

O 	Y„ , ' COMPLEMENTACÃO: 	 , ' 
3.9.1. 	Os valores das máquinas e tratores constantes no ANEXO VII deverão ser mantidos conforme informados pelo 

município, podendo a seguradora ofertar valor maior. 

4. 	EXIGÊNCIAS: 
4.1. 	A apólice de seguro na modalidade de frota, com exclusividade para roubo, furto e incêndio a ser emitida pela 

seguradora, deverá atender as disposições do Decreto-Lei n° 73/66 e, em especial a regulamentação das 
Circulares SUSEP n° 256/04 (alterada pelas circulares SUSEP n° 270/04, 278/04, 369/08 e 438/12). 

4.2. 	Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo com nicar à 
CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessakORdições. 

4.3. 	Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRffi
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3.8. 	DO ENDOSSO:  
3.8.1. 	Qualquer alteração na apólice poderá ser solicitada e processada pela seguradora, mediante endosso, inclu ive 

no caso da compra de novos veículos do município. 

3.9. 	
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4.4. 	Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 

5. PRAZO DE ENTREGAIEXECUÇÃO: 
5.1. 	A apólice deverá ser emitida em prazo não superior a 20 (vinte) dias, contados da realização da vistoria. 
5.2. 	As Maquinas, tratores e implementos veículos estarão à disposição no Pátio Municipal, localizada na Rua Mato 

Grosso, s/n, Parque industrial em Conchal SP CEP: 13835-000 Fone: (19) 3866-1307 e ou em outro local 
designado pelo Departamento competente. 

6. FORMA DE ENTREGAIEXECUÇÃO: 
6.1. 	Caberá a empresa licitante elaborar apólice condizente com as exigências da adjudicação do certame para que 

não haja conflito de disposições, o que ocorrendo, prevalecerá o disposto no instrumento licitatório; 
6.2. 	Caso a empresa licitante à qual o objeto tenha sido adjudicado se recuse a emitir a apólice, sem prejuízo das 

sanções previstas conforme a Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, serão convocadas as empresas 
remanescentes, na ordem de classificação no certame competitivo. 

7. LOCAL DE ENTREGAIEXECUÇÃO: 
7.1. 	PAÇO MUNICIPAL - Rua Francisco Ferreira Alves, n° 364 Centro em Conchal — SP CEP: 13835-000 

Fone: (19) 3866-8000 — e-mail: licitacaoQconchal.sp.gov.br  e ou em outro local designado pelo Departamento 
competente. 

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

9. VISITAS: 
9.1. 	As máquinas e tratores objeto desta Licitação estarão à disposição dos interessados para vistoria no Pátio da 

Garagem Municipal, situado na Rua Mato Grosso s/n°, Parque Industrial em Conchal SP ou em qualquer outro 
local designado pelo município. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 

11. RECURSOIDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
11.1. 	As despesas decorrentes correrão por conta das Dotações Orçamentárias dos Elementos (ANEXO II), a saber: 
11.1.1. 	n° 3390399999/154520014.2.020/02.11.01. (524) (530) — Fonte: Tesouro 
11.1.2. 	n° 3390399999/206060012.2.018/02.11.03. (587) (590) — Fonte: Tesouro 
11.1.3. 	n° 3390399999/206050012.2.032/02.15.01. (1138) (1142) — Fonte: Tesouro 
11.2. 	Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

12. RESPONSÁVEUGESTOR: 
12.1. 	Jaime Reinaldo Bortolucci — Chefe da Divisão Serviços Rurais 
12.2. 	Santo A. Pissinatti Neto - Chefe da Divisão de Extensão Rural 
12.3. 	Edvaldo José Carvalho - Chefe da Divisão de Serviços Urbanos 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Mapfre Seguros Gerais S.A. 
n° 02120. 
Contratação de empresa especializada para seguros de maquinas, tratores e implementos 
agrícolas da frota Municipal. 
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, 10 de janeiro de 2020. 

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 
CEP 13.8 .-000. 
e-mail ins cional prefeito@conchal.so.gov.br  
e-mail 	al: vandomaqnusson@hotmail.com   
Telefone: 	3866-1554 

Refundini, n° 118, Bairro Jardim Novo Horizonte, Conchal/SP, 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 — Centro — Conchal SP — CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-86001 Fax: (19) 3866-8614 — e-mail: licitacaoaconchal.sp.gov.br  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

OGn82 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo CONTRATANTE: 
Nome: Luiz Vanderlei Magnusson 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 021.657.878-74 e RG: 14.110.514-8 SSP/SP 
Data de Nas imento: 22/09/1961 
Endereço ..sidencial completo: Rua Luiz Refundini, n° 118, Bairro Jardim Novo Horizonte, Conchal/SP, 
CEP 13.83. )00. 
e-mail ins . °nal prefeito@conchal.sp.covár 
e-mail pes I: andoma• nusson • hotmail.com  
Telefone: i 

Assinatura: 

Pela CONTRATADA: 
Nome: Andrea Cristina Bossolani Nascimento 
Cargo: Representante Legal 
CPF: 174.318.428-05 RG: 22.915.394-X 
Data de Nascimento: 30/12/1974 
Endereço residencial completo: Avenida das nações unidas, 14.261 - Ala A - 18° - Vila Gertrudes - São Paulo - SP 
CEP 04-794-000 
e-mail institucional esclarecelicitaRmapfre.com.br  
e-mail pessoal: contratosnp@mapfre.com.br  
Telefone(s): (11) 5111-1571 

Assinatura: 

 

 

ira Lucienne Costa 
Gerente de Pr 'utos Massificados Tradicionais 
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Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 — Centro — Conchal SP — CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 — e-mail: licitacaoQconchal.sp.gov.br  
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MAPFRE SEGU OS GERAISheA.<j` 

MAPFRE 	
000383 

PROCURACÃO PARTICULAR 
Contratos 

Pelo presente instrumento particular de procuração e na melhor forma de direito: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 

(sucessora por incorporação da Brasilveiculos Companhia de Seguros — CNPJ 01.356.570/0001-81, cujo 

processo de homologação encontra-se em fase de aprovação na SUSEP), inscrita no CNPJ sob o n° 

61.074.175/0001-38), com Sede nesta Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas n° 14.261 —

Ala -A" — do 17° ao 21° andar — bairro Vila Gertrudes - CEP 04794-000; neste ato devidamente representada em 

conformidade com seu Estatuto Social, nomeia e constitui seus bastante procuradores: GRUPO "A" - ALZIRA 

LUCIENNE COSTA, solteira, securitária, portadora da Carteira de Identidade RG n° 25.027.746-X SSP/SP e inscrita 

no CPF/MF sob o n° 287.362.408-69; ANDRÉ GUSMAN DA COSTA ROSA, casado, securitário. portador da Carteira 

de Identidade RG n° 44.426.394-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 326.483.608-40; ANDRÉA CRISTINA 

BOSSOLANI NASCIMENTO, casada, securitária, portadora da Carteira de Identidade RG n° 22.915.934-X SSP/SP e 

inscrita no CPFIMF sob o n° 174.318.428-05: GRUPO "B" - CÁTIA RUCCO RIVELLES, solteira, securitária, 

portadora da Carteira de Identidade RG n° 44.928.679-4 SSPISP e inscrita no CPF/MF sob o n° 340.521.348-77: 

DANIEL VENEZIANI KOZMA, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG n° 25.397.725-3 SSP/SP 

e inscrito no CPF/MF sob o n° 200.476.928-98; IVAN MARCOS DOS SANTOS, casado, securitário, portador da 

Carteira de Identidade RG n° 3473802 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o n° 024.630.159-77: PATRICIA DE 

FREITAS SOEIRO, solteira, securitária, portadora da Carteira de Identidade RG n° 40.461.600-8 SSP/SP e inscrita no 

CPF/MF sob o n° 317.843.938-27; GRUPO "C" - PATRICIA SIEQUEROLI ALVARES, casada, securitária, portadora 

da Carteira de Identidade RG n° 33.284.173-X SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n° 310.899.468-99: e GRUPO  

"D" 	GLÁUCIO NOGUEIRA TOYAMA, casado, engenheiro agrônomo, portador da Carteira de Identidade RG n° 

20.566.365-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 145.240.338-40; JONSON MARQUES DE SOUZA, divorciado, 

securitário, portador da Carteira de Identidade RG n° 20.123.195-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 135 312 

708 77. todos os demais procuradores brasileiros, com domicílio comercial nesta Capital do Estado de São Paulo, na 

Avenida das Nações Unidas n° 14.261; aos quais confere poderes para representar a Outorgante, Isoladamente 

pelos procuradores do GRUPO "A" até o limite de R$ 1.000.000,00 ou isoladamente os procuradores do 

GRUPO "B" de R$ 1.000.001 até o limite de R$ 1.500.000 ou ainda, um procurador do GRUPO "B" em conjunto 

com a procuradora do GRUPO "C de R$ 1.500.0001,00 até o limite de R$ 3.000.000,00, representá-la na 

assinatura de contratos em geral, em especial os comerciais, administrativos e aqueles originários de processos 

licitatórios, bem como seus aditivos, prorrogações e distratas Os outorgados ora constituídos ficam cientes de que ao 

se desligarem do quadro de funcionários do Conglomerado MAPFRE, do qual faz parte. ou deixar de desempenhar 

sua função, não mais poderá exercer quaisquer poderes constantes neste instrumento, ficando sem efeito os atos 

praticados após o seu desligamento/deslocamento sendo inclusive responsável por perdas e danos causados pelo 

uso indevido dos poderes revogados em decorrência do seu desligamento/deslocamento. A presente procuração 

terá prazo de validade até 31 de dezembro de 2021, sendo vedado o seu substabelecimento. São Paulo, 06 de 
janeiro de 2020. 
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OUTROS ATOS 

06/02/2020 
Edição n° 93 

96 50 unidades 

Sonda 	nasogastrica 	n° 	16, 
descartável, 	1 	metro 
comprimento 	em 	pvc, 
flexível, transparente, atóxica, 
orifícios 	laterais 	em 
extremidade, 	corrector 
universal 	com 	tampa. 
embalagem individual. 

~BASE 0,646 

105 50 unidades 

Sonda 	uretra]. 	n" 	20 
confeccionada em pvc atóxico 
e 	esterilizada 	a 	óxido 	de 
etileno, flexível, transparente, 
com superfície lisa e ponta 
arredondada fechada e com 
orifício. 	Possui 	conector 
adaptável a seringas luerslip 
no distal do tubo com tampa 
para 	aspiração. 	Embalagem 
individual. 

MA.R_K_ MED 0,599 

118 
04 

unidades 
Tesoura cirurgica ponta fina 
em aço inoxidável 15ena 

ABC 18,299 

119 05 unidades 
Tesoura 	Metzembaum 
pequena delicada curva em 
aço inoxidável 1 5cm 

ABC 28,38 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE coNcHAL, 
EXTRATOS DE CONTRATOS 

CONTRATO 01/20 — Processo 6.646/19 — Tomada de Preços 02/19 — Objeto: 
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reeapeamento 
alfaltico (Ruas Ignácio J. Paulo, dos Cravos e José Nogueira). — Contratante: Prefeitura 
do Município de Conchal — Contratada: Santa Terra Construtora Eireli — EPP — 

-sinatu.ra: 10/01/20. 
TRATO 02/20 — Processo 6.313/19 — Pregão Presencial 63/19 — Objeto: 

tratação de empresa especializada para seguros de maquinas, tratores e implementos 
agrícolas da frota municipal. — Contratante: Prefeitura do Município de Conchal —
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S.A — Assinatura: 10/01/20. 
CONTRATO 03/20 — Processo 7.419/19 — lnexigibilidade 01/20 — Objeto: Aquisição de 
componentes para bomba de insulina modelo (MMT-1752) e medicamentos para 
atender a Ação Judicial N° 1001209-50.2017.8.26.0144, (Luan Henrique De Oliveira). —
Contratante: Prefeitura do Município de Conchal — Contratada: Medtronic Comercial 
Ltda. — Assinatura: 16/01/20. 
CONTRATO 05/20 — Processo 6.675/19 — Tomada de Preços 01/19 — Objeto: 
Contratação de empresa especializada para execução de obras de construção de 04 
reservatórios elevados metálicos com capacidade de 250.000 litros cada. — Contratante: 
Prefeitura do Município de Conchal — Contratada: Embai Indústria de Equipamentos 
Metalúrgicos Ltda - EPP. — Assinatura: 27/01/20.  
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