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TOMADA DE PREÇOS N° 02/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.646/19 

DATA DA SESSÃO: 27/12/2019 ás 14:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 27/12/2019 das 13:00 ás 13:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 27/12/2019 das 13:30 ás 14:00 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, toma público, que o 
Presidente da Comissão de Licitação, nomeado através do DECRETO N° 4.138 de 02 de janeiro de 
2019, estará reunida com a Comissão de Licitação, para receber os envelopes Habilitação e Proposta 
que será analisada e julgada pelo regime de execução INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", em conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 
8.666/93 atualizada, em especial o art. 23, I "b", art. 45, §1°, I e 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 nos itens -9 - Envelopes "Habilitação e 10 — Envelope "Proposta", 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 conforme item 
7, 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.opv.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. 

	

1.4. 	O Departamento de Licitação e Contratos não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao 
procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do edital. 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO: 

	

2.1. 	O objeto da presente licitação é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ALFALTICO (RUAS IGNACIO J. PAULO, DOS 
CRAVOS e JOSÉ NOGUEIRA), para suprir/atender a necessidade do Município. As especificações 
mínimas detalhadas do objeto deste edital constam no CD/ 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 (Impressa); 
3.1.3. Autenticação pelo Presidente ou por servidor integrante da equipe de apoio da Prefeitura. Municipal em 

até 03 (três) dias anteriores à realização do certame, podendo ser efetuada em horário expediente, no 
Departamento de Licitação e Contratos, situado na Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, Centro em 
Conchal SP. 

3.1.4. Publicação em órgão da Imprensa Oficial. 
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3.1.5. Em hipótese alguma serão aceitos documentos autenticados e ou protocolos e muito menos com 
validade vencidos de maneira diversa ao supracitado. 

4. 	DO SUPORTE LEGAL: 
4.1. 	Esta licitação é regulada pelos seguintes dispositivos legais: 
4.1.1. Constituição Federal (art. 37 — inciso XXI)  
4.1.2. Constituição do Estado de São Paulo; 
4.1.3. 	Lei Orgânica Municipal; 
4.1.4. 	Lei Federal n° 8.666, de 21/06/93; 
4.1.5. Lei Complementar n° 123, de 14/12/06 alterada pela Lei Complementar n° 14 de 07/08/14; 
4.1.6. Demais disposições legais aplicáveis à espécie. 

5. 	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
5.1. 	Somente poderão participar desta licitação, as empresas, capacitadas a execução do tipo de obras e 

serviços que constituem o escopo deste edital e que atendam comprovadamente, as condições 
impostas por este edital. 

5.2. 	Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estrangeiras que não funcionem no país; 
b) Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
c) Que se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação; 
d) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o Poder Público e não reabilitadas; 
e) Com suspensão temporária para licitar ou impedidas de contratar, nos termos do art. 87, Inciso III da 

Lei Federal n°. 8.666/93; 
f) Impedidas de licitar e contratar, nos termos do art. 10° da Lei Federal 9.605/98. 
g) Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7° da Lei Federal n° 10.520/02; 
h) Empresas das quais participe, seja a que título for servidor público municipal de Conchal. 
i) Que se encontrem sob concurso de credores, dissolução e liquidação. 

6. 	CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL — CRC: 
6.1. 	De acordo com o art. 22 § 2° da Lei Federal n° 8.666/93 a Tomada de preços é a modalidade de 

licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior à data do recebimento dos envelopes (Habilitação e 
Proposta), observada a necessária qualificação constante nos arts. 28 a 31 da Lei Federal n° 8.666/93 
com suas posteriores alterações, tendo escopo no ramo pertinente e compatível com o objeto licitado 
conforme (ANEXO I). 

6.2. 	Na apresentação dos documentos supracitados lhes será expedido pelo Departamento de Licitações e 
Contratos o CRC (Certificado de Registro Cadastral), com validade de 12 (doze) meses tendo por 
escopo ramo pertinente e compatível com o objeto licitado, 

6.3. 	Caso tenha CRC (Certificado de Registro Cadastral) emitido pelo município de Conchal no prazo 
estabelecido no item 6.3, cabendo substituir os documentos vencidos por documentos vigentes, cuja, as 
datas deverão estar vigentes no mínimo até a data de abertura do presente certame para efeito de 
atualização. 

6.3. 	Não serão admitidos quaisquer outros Certificados de Registro Cadastral de outros municípios em 
substituição ao supracitado. 

7. 	DO CREDENCIAMENTO: 
7.1. 	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. 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 	O O (O 9 e, 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

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

	

7.2. 	O representante legal ou procurador do licitante deverá identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto.  

	

7.3. 	Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles 
poderá representar apenas 01 (um) licitante credenciado. 

	

7.4. 	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 divergente ao supracitado 
deste item, ficará impedido declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, 
ficando mantidas as condições apresentadas nos envelopes protocolizados para este certame. 

	

7.5. 	O credenciamento e os documentos pertinentes dentre os indicados acima, deverão ser apresentados 
ao Presidente da Comissão de Licitação na presente sessão, ficando retido e juntado aos autos. 
Admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata 
os nomes das licitantes através do Credenciamento. 

8. DA PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES: 

	

8.1. 	Tempestivamente no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os licitantes deverão 
protocolizar os envelopes n° 01 (Habilitação) e 02 (Proposta) juntamente com o credenciamento 
no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sito na Rua Francisco Ferreira, 364 Centro em Conchal SP 
CEP: 13835-000. 

	

8.2. 	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. 

	

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

	

8.4. 	A Prefeitura Municipal de Conchal não se responsabiliza pelo Envelopes "01" e "02" encaminhadas 
através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Sedex, transportadora, empresa de ônibus ou 
qualquer outro meio de transporte caso cheguem atrasadas ou violadas. 

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 1): 

	

9.1. 	DEVERÁ CONTER:  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ENVELOPE I — "HABILITAÇÃO" 
TOMADA DE PREÇOS N° 02/19 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.646/19 
NOME COMPLETO DO LICITANTE 

ENDEREÇO COMPLETO 
CNPJ: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
DATA: 27/12/2019 

9.2. 	DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (ART. 28 DA LEI 
FEDERAL N°8.666/93) e (REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.440 DE 2011):  

9.2.1. Cópia do CRC (Certificado do Registro Cadastral), emitido pela Prefeitura do Município de Conchal, 
mais as Certidões e documentos que estiverem vencidos na data de abertura dos envelopes. 
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9.2.2. Comprovação de Caução, Seguro Garantia e ou Fiança Bancaria conforme Art. 31, III da Lei Federal n°  
8.666/93, no valor correspondente a 1% do valor estimado da contratação nos moldes e critérios do 
art. 56, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, a saber: 

9.2.2.1. Quando realizado via depositado e ou transferência em conta bancaria especifica do Município, a 
empresa licitante deverá efetuar até as 15:00 horas do 3° (terceiro) dia anterior à data do recebimento 
dos envelopes (Habilitação e Proposta), conforme art. 22, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada. 

9.2.2.2. Quando realizado através de apólice seguro garantia, Carta de Fiança Bancaria ou Títulos de Divida 
Pública, com validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de entrega das 
propostas, a empresa licitante deverá protocolizar na Tesouraria do Município de Conchal, até as 
15:00 horas do 3° (terceiro) dia anterior à data do recebimento dos envelopes (Habilitação e 
Proposta), conforme art. 22, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada. 

9.2.3. Comprovação conforme Art. 31, § 3° da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada do capital mínimo ou o valor 
do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta, conforme art. 31 § 3° da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, admitida a 
atualização para esta data através de índices oficiais. 

9.2.4. Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), visando o exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06 alterada pela Lei Complementar n° 147/14, 
conforme (ANEXO II) deste edital. 

9.2.5. Atestado de visita técnica (não obrigatório conforme Súmula n° 39 do TCE SP da empresa licitante ao 
local da obra e serviço, devidamente preenchido e assinado pelo representante do Departamento de 
Obras desta municipalidade. 

9.3. 	DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 30 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93):  
9.3.1. Certidão de registro ou inscrição na entidade profissional competente, CREA — Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura da empresa licitante e dos responsáveis técnicos vinculados a mesma, 
conforme art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada. 

9.3.2. DOCUMENTAÇÃO OPERACIONAL (Súmula n° 23, 24 e 25 TCE): 
9.3.2.1. Original ou cópia autenticada da certidão de registro de pessoa jurídica, dentro de seu prazo de 

validade, junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 
9.3.2.2. Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica,  fomecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente registrado(s) no órgão 
competente CREA, comprovando a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, contendo, necessariamente, as 
seguintes parcelas de maior relevância, em acordo com art. 2° a Lei Federal n° 8.883/94, a saber: 

a) Imprimadura Betuminosa Liqante, no mínimo de 2.300,00m2.  
b) Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente, no mínimo de 65,00m3 .  
9.3.3. DOCUMENTAÇÃO PROFISSIONAL (Súmula n° 23, 24 e 25 TCE): 
9.3.3.1. Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico - CAT's,  emitidas pelo CREA em 

nome do(s) responsável(is) técnico(s), na área de engenharia e ou arquitetura, de forma a comprovar a 
supervisão em serviços de mesmas características às do objeto desta licitação, contendo, 
necessariamente, as seguintes parcelas de maior relevância: 

a) Imprimadura Betuminosa Ligante.  
b) Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente.  
9.3.3.2. Não serão admitidos como válidos os atestados de fiscalização, gerenciamento ou supervisão de obras 

e serviços em características semelhantes as da presente licitação. 

9.4. 	DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 31 DA LEI  
FEDERAL N° 8.666/93):  
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9.4.1. Apresentação de certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da 
data prevista para a apresentação dos envelopes. 

9.4.2. Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados até o termino do quarto mês ao termino do exercício, ou seja, até 30 de abril do 
exercício, conforme art. 1.078 da Lei Federal n° 10.406/02, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação 
da proposta, observadas as seguintes previsões: 

9.4.2.1. A empresa interessada não obrigada a publicar o balanço, porém obrigada à sua elaboração, deverá: 
a) Apresentar cópia legível das páginas do livro diário, no qual tenham sido transcritos o Balanço e a 

Demonstração de Resultados do exercício; 
b) Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo contador responsável, com os respectivos 

termos de abertura e de encerramento do livro registrados nos órgãos competentes; 
9.4.2.2. A empresa interessada obrigada a publicar o balanço deverá apresentar a respectiva prova e a certidão 

de arquivamento nos órgãos competentes; 
9.4.2.3. A verificação da boa situação financeira do licitante será feita mediante a apuração dos seguintes 

indicadores contábeis: 
9.4.2.4. Os resultados das operações deverão ser igual ou superior, a saber: 

(ILG - Índice de Liquidez Geral) = 1,00 

(ILC - Índice de Liquidez Corrente) = 1,00 

(IE - Índice de Endividamento) = 0,50 

9.4.2.5. As empresas dispensadas da elaboração de demonstrações contábeis completas, bem como as demais 
empresas não optantes pelo sistema de apuração do lucro real deverão apresentar: 

a) Fotocópia autenticada do Livro Caixa, conforme disposições legais. 
b) Cópia da Declaração Econômico-Fiscal da pessoa jurídica. 

	

9.5. 	DECLARAÇÕES RELATIVAS À HABILITAÇÃO:  
9.5.1. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro teor do edital, 

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). 

9.5.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal do licitante, assegurando 
que o mesmo atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do art. 117 
parágrafo único, da Constituição Estadual, observado, preferencialmente, o modelo que integra este 
edital (ANEXO IV). 

9.5.3. Declaração emitida pela empresa atestando que não possui em seu quadro societário servidor público 
da ativa, ou empregado de empresa pública, de sociedade de economia mista, sendo de inteira 
responsabilidade do Contratado a fiscalização dessa vedação, conforme art. 18, XII, Lei Federal 
12.708/12 (ANEXO V). 

	

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

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

	

9.7. 	DEMAIS INFORMAÇÕES:  
8.7.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura aceitará 

como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias, imediatamente anteriores à data de apresentação 
das propostas. 

9.7.2. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, matriz todos os 
documentos deverão ser da matriz, se de alguma filial, todos os documentos da mesma filial, com 
exceção dos documentos que são válidos para a matriz e todas as filiais. 

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

9.7.4. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão estar dentro do prazo de validade e poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente/servidor 
da Administração, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

9.7.5. Os documentos apresentados no credenciamento não necessariamente precisam estar dentro do 
envelope de número 01 — Documentos para Habilitação. 

9.7.6. O CNPJ e Inscrição Estadual a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, 
deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa. 

	

10. 	DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 2): 
10.1. DEVERÁ CONTER: 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ENVELOPE II — "PROPOSTA" 

TOMADA DE PREÇOS N° _119 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.646/19 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 2711212019 

10.2. 	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, fax-símile e endereço 
eletrônico e-mail. 

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

10.4. Conter o nome completo, número dos documentos pessoais neste caso do RG. e CPF, nacionalidade, 
cargo/função, estado civil, e-mail, telefone e endereço residencial. 

10.5. A proposta de preços deverá ser elaborada em língua portuguesa, datilografada e/ou digitada em 01 
(uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas, constando os preços unitário, total e global, expresso em 
reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula, no valor unitário e total, em algarismos arábicos, 
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assinada na última folha e rubricadas nas demais folhas pelo responsável da licitante, especificando o 
objeto de forma clara e inequívoca e conter: 

10.5.1.1. 	Cronograma físico-financeiro da obra. 
10.5.1.2. Apresentar, no ato da apresentação da Planilha de Composição de Preços Unitários, devendo 

contemplar todos os itens previstos na Proposta, na mesma seqüência, descrevendo 
minuciosamente seus custos. Cada item da Composição de Preços Unitários deverá conter a 
descrição do serviço, unidade, insumos, coeficientes de produtividade, preços unitários, parciais e 
totais: de materiais, de mão-de-obra, de equipamentos e o total do serviço. 

10.5.1.3. 

	

	Essa planilha deverá estar identificada, rubricada e assinada pelo engenheiro responsável pela 
empresa. Para cada item da Proposta, deverá corresponder uma Planilha de Composição de Preço 
Unitário, devendo o valor final de cada item da Planilha de Composição de Preço Unitário ser 
idêntico ao preço unitário do item correspondente da Proposta. 

10.5.1.4. A Composição de Preços Unitários é de responsabilidade da licitante, sendo que a falta de insumos 
na composição dos preços não poderá acarretar prejuízo à execução da obra, que deverá seguir 
rigorosamente o conjunto de documentos que a compõem, ou seja, Memorial Descritivo, Projetos e 
Proposta. 

10.5.1.5. 

	

	No caso de divergência entre Planilha de Composição de Preço Unitário e a Proposta prevalecerá o 
valor da Proposta. 

10.6. 

	

	Declaração impressa na proposta que nos preços propostos deverão estar incluindo 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; 

10.7. 

	

	Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias conforme art. 64 W° da Lei Federal n°  
8.666/93 atualizada. 

10.8. 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. 

10.9. 

	

	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. 

10.10. 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. 

10.11. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega do objeto 
licitado conforme disposto no item 10. 

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

preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 
10.14. 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. 

11. 	DA SESSÃO PÚBLICA: 
11.1. DA SESSÃO E CREDENCIAMENTO:  
11.1.1. A sessão publica da presente licitação dar-se-á no dia e horário estabelecido no preâmbulo do certame 

no Departamento de Licitação e Contratos, localizado na Rua Francisco ferreira Alves, 364 Centro em 
Conchal SP CEP: 13835-000, dirigida pelo Presidente e Comissão de Licitação, a ser realizada de 
acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 

11.1.2. O Presidente e a Comissão de Licitação 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. 

11.1.3. Durante os trabalhos, só será permitida a manifestação oral ou escrita de pessoas devidamente 
credenciadas pelas empresas licitantes deste certame. 

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Hl 00 

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

superveniente e aceito pelo Presidente. 
11.2.2. 	De tudo lavrar-se-ão atas circunstanciadas, nas quais serão registradas todas as ocorrências, sendo, 

ao final, assinadas por todos os representantes devidamente credenciados presentes à sessão, bem 
como o Presidente e Comissão de Licitação. 

11.2.3. A comunicação de interposição de recursos e do resultado do julgamento dos mesmos será feita pelo 
Presidente e a Comissão de Licitação, por escrito, a todas as empresas licitantes ao final da sessão. 

11.3. 	JULGAMENTO DO ENVELOPE N° 01— DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO:  
11.3.1. 	Concluídas a fase de recepção e credenciamento dos representantes das licitantes credenciados, o 

Presidente promoverá a abertura do envelope n° 01 — Documentação de Habilitação, conferindo-as e 
rubricando todas as suas folhas. 

11.3.2. 	Havendo documento com prazo de validade vencido idem item 6. e não tendo o licitante 
reapresentado o mesmo dentro do envelope de n° 01 — Documentos de Habilitação e ou atualizado 
com antecedência junto ao Departamento de Licitação e Contratos, o mesmo será inabilitado. 

11.3.3. 	Será inabilitada a empresa licitante que não apresentar os documentos exigidos no item 9. não sendo 
aberto o respectivo envelope de n° 02 - Proposta Comercial, que lhe será concedido o prazo para 
interposição de recurso em até 05 (cinco) dias úteis conforme art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e ou 
a empresa licitante no ato da presente sessão poderá declinar do direito de interpor recurso cabendo 
o direito do Presidente e a Comissão de Licitação em prosseguir com a abertura do envelope n° 02 —
Proposta de Preços. 

11.3.4. 	A decisão sobre a habilitação poderá ou não ser proferida na sessão inaugural e o Presidente e a 
Comissão de Licitação poderá encaminhar a documentação para análise técnica e diligências ao 
Departamento responsável, no caso de não ser possível o julgamento na própria sessão, será 
designada nova data para abertura do envelope n° 02 — Proposta de Preços, sendo que a sua 
divulgação será através da Ata da sessão, e-mail e publicação na imprensa local e ou regional. 

11.3.5. 	Após a fase de habilitação, se ocorrer algum fato impeditivo desta, a empresa licitante por ele atingido 
deverá declará-lo por escrito, sob as penas da Lei; 

11.3.6. 	Encerrada a fase de habilitação, será realizada a sessão de abertura dos envelopes contendo a 
proposta das empresas licitantes habilitadas, devolvendo-se às empresas licitantes inabilitadas os 
envelopes contendo a Proposta, devidamente lacrados, conforme recebidos, mediante recibo 
assinado pelo representante legal da empresa licitante ou devolvidos via postal, no caso de ausência 
na sessão. 

11.3.7. A comprovação de regularidades fiscal das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) 
somente será exigida para efeito da Assinatura Contratual. 

11.3.8. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da regularidade 
fiscal, mesma que esta apresente alguma restrição. 

11.3.9. 	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da ciência ou publicação da homologação do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Prefeitura do Município de Conchal, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativa ou 
positiva com efeitos de certidão negativa, de forma a remarcar a data da sessão de abertura do 
envelope n° 02 — Proposta de Preços. 

11.3.10. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no sub-item 11.3.9. implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a 
convocação das licitantes para, em sessão publica, retomar os atos referentes ao procedimento 
I icitatório. 
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11.4. 	JULGAMENTO DO ENVELOPE N° 02 — PROPOSTAS DE PRECOS:  
11.4.1. Abertos os envelopes, não se admitirá alegações de erros ou enganos na cotação de preços bem 

como nas condições ofertadas. 
11.4.2. A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a empresa licitante examinou 

criteriosamente os documentos deste edital e julgou-os suficientes para a elaboração de proposta 
voltada à execução do objeto licitado; 

11.4.3. A classificação das propostas será determinada através do critério de MENOR PREÇO GLOBAL, à 
vista de que esta licitação é do tipo MENOR PREÇO. 

11.4.4. A Proposta deverá abranger a totalidade das obras e serviços, não sendo aceitas propostas parciais 
de qualquer espécie ou diferentes do aqui estabelecido, sendo sumariamente desclassificadas as 
propostas que infringirem essa condição 

11.4.5. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as Microempresas 
Individuais (MEI) Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 44 
da Lei Complementar n° 123/06 alterada pela Lei Complementar n° 147/14. 

11.4.6. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada, nos termos do art. 44, §1° da Lei Complementar n° 123/06 alterada pela Lei 
Complementar n° 147/14. 

11.4.7. 	Ocorrendo o empate mencionado no item 11.4.6., proceder-se-á da seguinte forma: 
11.4.7.1. A Microempresas Individuais (MEI) Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) mais 

bem classificada será convocada para, no prazo de 01 (um) dia útil, exercer seu direito de preferência 
e apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

11.4.7.2. A proposta a que se refere o item acima deverá ser apresentada, observando-se, no que couber, os 
termos do item 10. 

11.4.7.3. Não ocorrendo a contratação na forma do item 11.4.7.1. serão convocadas as Microempresas 
Individuais (MEI) Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do item 11.4.5,. na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

11.4.7.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas Individuais (MEI) 
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se encontrem no intervalo 
estabelecidos no item 11.4.6., será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

11.4.7.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 11.4.6, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

11.4.7.6. O disposto no item 11.4.5. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por Microempresa Individual (MEI) Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte 
(EPP). 

11.4.7.7. Em caso de empate de preços entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no art. 3° 
2° da Lei Federal N° 8.666/93 e no item 11.4.6., a classificação far-se-á, por sorteio, em ato público, 

para o qual todos os licitantes serão convocados, nos moldes do art. 45, §2° da Lei Federal n°  
8.666/93. 

11.4.8. 	O Presidente e a Comissão de Licitação observará ainda, o que dispõe o art. 44 da Lei Federal n° 
8.666/93. 

11.4.9. A análise e a apreciação das propostas serão realizadas pelo Presidente e a Comissão de Licitação, 
ficando-lhes facultado o direito de consultar técnicos, se necessário, bem como solicitar as 
composições dos preços ofertados que deverão ser apresentados pela ofertante em no máximo. 

11.4.10. Serão desclassificadas as propostas: 
a) Deixar de atender a qualquer exigência do edital ou manifestamente inexeqüíveis, nos termos do 

art. 48, I e II, § 1°, alíneas "a" e "b" da Lei Federal n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 
b) Quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens baseadas nas 

ofertas das demais empresas licitantes. 
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Propostas que apresentem preço global ou unitário simbólicos, irrisório ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, ou manifestamente inexeqüíveis. 

11.4.11. Caso todas as proponentes sejam inabilitadas ou todas as propostas sejam desclassificadas a 
Comissão de Licitação poderá conceder prazo para que as licitantes apresentem nova documentação 
ou novas propostas, conforme disposto no art. 48, § 3° da Lei Federal n° 8.666/93 com suas 
posteriores alterações. 

11.4.12. O julgamento e adjudicação das propostas também serão feitos pelo Presidente e a Comissão de 
Licitação enquanto a homologação será feita pelo Exmo Prefeito Municipal conforme item 13.. 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
12.1. 	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 05 (cinco) 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 
deverão ser dirigidos ao Prefeito Município de Conchal através da Comissão de Licitação devendo ser 
protocolizado no Setor de Protocolo desta Prefeitura, das 09h:00 às 16h:00, devidamente assinado, 
juntando a respectiva procuração com amplos poderes. 

12.2. 	O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
12.3. 	Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 

Departamento de Licitação e Contratos, sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, Centro em 
Conchal SP CEP: 13835-000. 

12.4. 	A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Presidente e a Comissão de Licitação, 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. 

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

13. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 
13.1. 	Satisfeitas todas as fases legais e conhecendo o resultado da licitação, após decorrido o prazo de 

interposição de recursos, homologação e adjudicação do objeto da licitação far-se-á por despacho nos 
próprios autos do processo licitatório, pelo Prefeito do Município de Conchal. 

14. DA CAUÇÃO: 
14.1. 	Para assinatura do contrato, a empresa adjudicatária deverá comprovar a prestação de garantia no 

valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado conforme moldes e critérios do art. 
56, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. 

14.1.1. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:  
14.1.1.1 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma 

escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
da Fazenda; 

a) 	A caução em dinheiro deverá ser recolhida junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal de Conchal, 
mediante fornecimento de comprovante de pagamento com autenticação. 

14.1.2. 	Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável; e 
14.1.3. 	Fiança bancária. 

a) 	A fiança bancária deverá conter:  
14.2. 	Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato; 
14.3. 	Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, 

independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações; 
14.4. 	Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do  

Código Civil Brasileiro; 
14.5. 	Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado. 
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14.6. 	A garantia prestada será liberada ou restituída somente após o recebimento definitivo do objeto 
contratado. 

	

14.7. 	A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do contrato, 
caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando o adjudicatário às 
penalidades estabelecidas neste edital, sem prejuízo da aplicação daquelas previstas em Lei. 

	

14.8. 	Apresentar declaração, emitida pela empresa vencedora do certame, informando qual o CNAE que 
representa a atividade de maior receita da empresa (aferida ou esperada) conforme Lei Federal n°  
12.844/13. 

15. DO CONTRATO: 
15.1. 	A CONTRATADA será notificada pessoalmente, via fone e via e-mail, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias corridos, contados do recebimento da notificação, assinar o termo de contrato, aceitar ou, no 
mesmo prazo, retirar o instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

15.2. 	O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 

15.3. 	É facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da 
cominação prevista no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

15.4. 	A CONTRATADA da licitação que se recusar a assinar o termo de contrato e ou equivalente com a 
Prefeitura Município de Conchal será automaticamente desclassificada, podendo ficar impedida de 
participar de futuras licitações pelo prazo que a Prefeitura Município de Conchal julgar cabível, 
sujeitando-se ainda às sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas 
posteriores alterações, a multa de 10% (dez por cento) do valor máximo fixado para esta licitação, 
constante da planilha orçamentária. 

15.5. 	Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem convocação para a contratação, 
ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

16. PREÇO, MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO: 
16.1. 	Os preços ofertados na Proposta Comercial do licitante deverão conter, além do lucro, todas e 

quaisquer despesas de custos, tais como: materiais, mão-de-obra, equipamentos, transportes, cargas, 
seguro, encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a execução das obras, custos e benefícios, 
taxas e impostos, inclusive alvarás, ligações provisórias e definitivas, acréscimos decorrentes de 
trabalhos noturnos, dominicais e feriados para cumprimento do prazo e regime de execução e 
quaisquer outras que ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com a consecução do objeto 
desta licitação, além daquelas exigidas pelo CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

16.2. 	Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30(trinta) dias corridos e ou até a liberação do 
recurso do convênio firmado, na forma de Boleto e ou Ordem Bancária em conta corrente indicada 
pela contratada contados da expedição do Atestado de Recebimento dos Serviços, com base nos 
serviços efetivamente executados e medidos, na sua totalidade, de acordo com o Cronograma 
Físico-Financeiro apresentado pela contratada, mediante a apresentação de nota-fiscal/fatura. 

16.2.1. 	A periodicidade das medições é mensal. 
16.2.2. A nota-fiscal/fatura deverá conter em seu corpo o número do processo licitatório e estar acompanhada 

de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços prestados (INSS, 
FGTS e ISSQN), em conformidade com a medição aprovada, sob pena de ficar retido o pagamento. 

16.3. 	Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA. 
16.4. 	Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo 

será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência de correção monetária ou 
reajuste. 
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16.5. 	Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a 
fluir após a sua reapresentação. 

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

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

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

16.9. 	Os serviços constantes da referida planilha que eventualmente não sejam executados total ou 
parcialmente, durante a vigência do contrato, não ensejam qualquer ressarcimento da Prefeitura 
Município de Conchal, além do efetivamente executado. 

17. 	DO PREÇO E DO REAJUSTE: 
17.1. 	Os preços unitários contratados não sofrerão qualquer alteração, salvo hipótese contida no 

5° do artigo 28 da Lei Federal n° 8.666/93, durante o período de 12 (doze) meses de vigência. 
17.1.1. Transcorridos 12 (doze) meses de vigência do contrato e sendo o mesmo prorrogado, poderá ser 

reajustado o preço unitário, observada a variação do IPCA/IBGE apurada no período. 
17.2. 	O equilíbrio econômico-financeiro será mantido nos termos da Lei Federal n° 8.666/93. 

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

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

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

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

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

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

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

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

19. 	DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO: 
19.1. 	Concluída cada obra e serviços, constante da planilha orçamentária, a CONTRATADA deverá 

comunicar o evento, por escrito, o Departamento de Obras. 
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19.2. 	A CONTRATADA obriga-se durante o prazo de observação de 60 (sessenta) dias, efetuar as suas 
próprias expensas, reparos e substituições indicadas pelo Departamento de Obras, em conseqüência 
dos vícios de execução. 

19.3. 	Findo o prazo mencionado no item anterior e dentro dos 30 (trinta) dias seguintes o Departamento de 
Obras, procederá ao exame para recebimento definitivo, através da qual lavrará o respectivo Termo 
de Recebimento Definitivo. 

19.4. 	Os recebimentos provisórios e definitivos das obras não excluem a responsabilidade civil da empresa 
licitante contratada, pela perfeita solidez e segurança das mesmas, nem ética profissional pela 
perfeita execução dos serviços. 

20. DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
20.1. 	Firmado o contrato entre as partes, o mesmo poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 
20.1.1. 	Unilateralmente, pela Prefeitura Município de Conchal, quando ocorrer os motivos previstos nos 

incisos I ao XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas posteriores alterações; 
20.1.2. 	Bilateralmente, acordado entre as partes, prevalecendo à conveniência da Prefeitura Município de 

Conchal; e 
20.1.3. 	Judicialmente, nos termos da legislação de regência. 

21. DA FORMA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO: 
21.1. 	A partir da data da comunicação, os autos do processo licitatório estarão com vista franqueada aos 

interessados tanto para informações e ou esclarecimento no Departamento de Licitação e Contratos, 
localizado na Rua Francisco Ferreira Alves, 364 Centro em Conchal SP CEP: 13835-000 de Segunda 
a Sexta — Feira das 08:00 as 16:00 exceto feriados e ponto facultativo. 

21.2. 	A Divulgação do edital será publicado nos seguintes meios, a saber: 
21.2.1. 	Diário Oficial do Estado de São Paulo; 
21.2.2. 	Jomais de Grande Circulação; 
21.2.3. 	Diário Oficial do Município e 
21.2.4. 	Mural do Município. 

22. IMPUGNAÇÃO: 
22.1 	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 de Licitação n° 8.666/93 atualizada. 

22.2. 	Somente serão aceitas as impugnações previstas no art. 41 da Lei Federal n° 8.666/93 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, dirigidas ao Sr, Prefeito Municipal através da Comissão de 
Licitação, segunda à sexta-feira, exceto feriados e ponto facultativo das 09h00 às 16h00, dirigidas a 
unidade Requerente desta municipalidade, devidamente assinado, juntando a respectiva procuração 
com amplos poderes. 

22.3. 	A impugnação deverá ser acompanhada, necessariamente, da seguinte documentação: 
22.3.1. 	Pessoa Jurídica: 

a) Cópia do ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor e múltima alteração (no caso 
de sociedade comercial), cópia do registro comercial (no caso de empresa individual) e no caso de 
sociedade por ações, acompanhada de documento de eleição de seu administradores; 

b) Carteira de identidade do proprietário ou procurador; 
c) Se procurador, procuração particular com firma reconhecida ou pública. 

22.3.2. 	Pessoa Física: 
a) 	Carteira e identidade do interessado acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho 

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

para a realização deste certame, mediante publicação no item 21.2. supracitado. 
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22.5. 	Decairá do direito de impugnar, a saber: 
22.5.1. A empresa licitante que não o fizer até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data fixada para o 

recebimento das propostas, bem como conforme art. 41, §2° e §3° a Lei de Licitação n° 8.666/93 
atualizada. 

22.5.2. 	Apontamento fora do prazo legal definido no art. 41, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93, falhas ou 
irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de impugnação. 

22.5.3. A empresa licitante que tendo apresentado documentos para habilitação e proposta de preços, venha, 
após julgamento que lhe seja desfavorável, a apontar irregularidades em suas disposições. 

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

23. 	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
23.1. 	A Prefeitura do Município de Conchal, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou mediante provocação de terceiros, 
nos termos do art. 49, da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada. 

23.2. 	Da divulgação do resultado de habilitação e do julgamento da proposta, bem como a anulação ou 
revogação desta licitação, caberão recursos administrativos, nos prazos e condições fixados nos 
artigos 109 e 110 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

23.3. 	O conteúdo do presente edital, bem como a documentação e proposta da empresa licitante 
vencedora, integrarão o respectivo contrato, independente da transcrição de seus termos. 

23.4. 	A existência e atuação da fiscalização da Prefeitura Município de Conchal, em nada diminui a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que conceme às obras e serviços 
e às suas implicações, sempre de conformidade com o contrato, com o presente edital, o Código Civil 
e demais legislações e regulamentos vigentes. 

23.5. 	As normas que disciplinam este edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o da Administração. 

23.6. 	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 desde que não fique comprometido o interesse do 
órgão promotor do mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 

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

23.8. 	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. 

23.9. 	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. 

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

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

23.12. 	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. 

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

23.15. 	Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente e Comissão de Licitação. 
23.16. 	A empresa vencedora do presente certame que queira aderir ao Programa Doação Solidária, nos 

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

23.17. 	Fazem partes integrantes deste edital: 
ANEXO I 	Relação de documentos para o cadastro municipal de fornecedores e prestadores de 

serviços. 
ANEXO II 	Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
ANEXO III 	Declaração de cumprimento e requisito de habilitação. 
ANEXO IV 	Declaração relativa à saúde e segurança do trabalho. 
ANEXO V 	Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa. 
ANEXO VI 	Termo de referência. 
ANEXO VII 	Minuta de Contrato e Termo de Ciência e Notificação. 
ANEXO VIII 	Pasta (Planilha Orçamentária - Cronograma Físico-Financeiro - Projetos - Memorial 

Descritivo). 
ANEXO ÚNICO TERMO DE DOAÇÃO. 
23.18. OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, INFORMAÇÕES, RECURSOS 

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. 

1

r 

 i ,,, . 	,. 
) 	Prefeito Municipal 

Conchal, 06 de dezembro de 2019. 
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ANEXO I 

TOMADA DE PREÇOS N° 02/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.646/19 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES E PRESTADORES 
DE SERVIÇOS CONFORME ARTIGOS 27 A 31 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93. 

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (Artigo 27 e 28): 
1.1. 	Declaração do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal (artigo 27, V); 
1.2. 	Cédula de Identidade dos responsáveis pela pessoa jurídica; 
1.3. 	Registro Comercial, no caso de firma individual; 
1.4. 	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as alterações subsequentes, 

devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

1.5. 	Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 

1.6. 	Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

2. REGULARIDADE FISCAL (Artigo 29): 
2.1. 	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
2.2. 	Prova de inscrição no cadastro estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, compatível com o objeto contratual; 
2.3. 	Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
2.4. 	Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS e INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
Lei. 

2.5. 	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Artigo 30): 
3.1. 	Os licitantes interessados na execução de obras, prestação de serviços ou fornecimento de bens para 

a Administração deverão qualificar-se tecnicamente para participar da licitação: 
3.1.1. 	Registro ou inscrição na entidade profissional competente CREA da empresa e do profissional 

responsável. 
3.1.2. 	Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em característica, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações, do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

3.1.3. 	A comprovação de aptidão referida acima, no caso de licitações pertinentes a obras e serviços, será 
feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, considerando-se para cada caso as limitações 
previstas no art. 30, §1.°, da Lei Federal 8.666/93. 

3.1.4. 	Certidão de registro ou inscrição da empresa junto a entidade de classe competente, com todas as 
informações atualizadas, devendo o responsável técnico constar da certidão da entidade de classe 
competente da empresa (PESSOA JURÍDICA). A firma não registrada no Estado de São Paulo deverá 
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ter certidão de Registro vistada pela entidade de classe competente no Estado de São Paulo, 
autorizando a participar de licitações. 

3.1.5. 	Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando foro caso. 

4. 	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Artigo 31): 
4.1. 	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigível, de conformidade 

com a lei, inclusive os Termos de Abertura e Encerramento, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta. 

4.2. 	O Balanço de Sociedades Anônimas ou por Ações, deverá ser apresentado em publicação no "Diário 
Oficial". As demais empresas deverão apresentar o Balanço assinada por bacharel em ciências 
contábeis, qualificado através do nome completo e respectiva inscrição no CRC (Conselho Regional 
de Contabilidade). 

4.3. 	A demonstração dos índices (econômicos-financeiros) deverá ser assinada por bacharel em ciências 
contábeis ou Contador, qualificado através do nome completo e respectiva inscrição no CRC 
(Conselho Regional de Contabilidade), responsabilizando-se a licitante (civil, administrativa e 
criminalmente) pelas informações que esse título prestar. 

4.4. 	A boa situação financeira da empresa será aferida observando-se o resultado obtido da aplicação dos 
índices econômicos financeiros, a serem extraídos do balanço patrimonial enunciado, calculado com 
duas casas decimais, a saber: 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 
ILC = AC/PC > ou = 1,00 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL  
ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) > ou = 1,00 

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL 
EG = (PC + ELP) I AT < ou = 0,50 

ONDE, 

AC = ATIVO CIRCULANTE 
PC = PASSIVO CIRCULANTE 
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
AT = ATIVO TOTAL 

	

4.5. 	Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

	

4.6. 	Deverá ser apresentada declaração do representante legal da empresa participante de que a mesma 
não se encontra impedida de licitar, nem é objeto de quaisquer restrições e/ou notas desabonadores 
no cadastro de fornecedores de quaisquer órgãos da administração pública, Federal, Estadual, e 
Municipal. 
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ANEXO II 

TOMADA DE PREÇOS N° 02/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.646/19 

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

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 desta Tomada de Preços, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. 

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO III 

TOMADA DE PREÇOS N° 02/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.646119 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

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 certame 

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

exigidos do Edital em epígrafe. 

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO IV 

TOMADA DE PREÇOS N° 02/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.646/19 

DECLARAÇÃO RELATIVA À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

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 desta Tomada 

de Preços da Prefeitura Municipal de Conchal SP, DECLARA expressamente que atende às normas relativas à saúde e 

segurança do trabalho, nos termos do art. 117, parágrafo único, da Constituição Estadual. 

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO V 

TOMADA DE PREÇOS N° 02/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.646/19 

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA 

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 desta Tomada 

de Preços da Prefeitura Municipal de Conchal SP, DECLARA expressamente que não possui em seu quadro societário 

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, de sociedade de economia mista, sendo de inteira 

responsabilidade do Contratado a fiscalização dessa vedação, conforme art. 18, XII, Lei Federal 12.708/12. 

Local e data, 	de 	2019. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO VI 

TOMADA DE PREÇOS N° 02/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.646119 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. 	Constitui o presente certame a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 

recapeamento alfaltico (Ruas Ignacio J. Paulo, dos Cravos e José Nogueira). 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. 	Considerando que o Município de Conchal preza pela conservação e cuidado com os as vias públicas. 
2.2. 	Considerando que há necessidade de execução de recapeamento devido o desgaste do pavimento 

asfáltico e ocorrência de buracos na Rua Ignácio J. Paulo, Rua dos Cravos e Rua José Nogueira no 
Bairro Jardim Novo Horizonte, conforme Convênio n° 219/2019, Processo 2020840/2019 —
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL / SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM 
MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E O MUNICÍPIO DE CONCHAL. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. 	RECAPEAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ) SERVIÇOS 

PRELIMINARES:  
3.1.1. 	Antes do início dos serviços, deverá ser promovida a limpeza no local a ser recapeado com vassourão 

manual, retirada de materiais eventualmente soltos e regularizar possíveis defeitos na superfície do 
pavimento, tais como: selagem de trincas, fechamento de eventuais buracos, correção de 
concavidades ou depressões que comprometam a boa execução dos serviços. 

3.1.2. 	Será medido por superfície de área limpa (m2). 
3.1.3. 	O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais de consumo e mão-de-obra necessária 

para a execução do serviço de limpeza em superfície, por meio de varredura e de jato d'água quando 
necessário. 

3.2. 	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE:  
3.2.1. 	A imprimação deverá ser efetuada com equipamento Caminhão Espagidor de Asfalto. 
3.2.2. 	O equipamento de espargimento deverá ser previamente verificado e aferido, de modo que sejam 

determinadas, antes do início efetivo dos trabalhos, as condições para que este propicie a taxa de 
aplicação de ligante por metro quadrado estabelecido. 

3.2.3. 	O material a ser utilizado para a execução da imprimação ligante será Emulsão Asfáltica Catiônica de 
Ruptura Rápida, tipo RR-1C. 

3.2.4. 	A taxa de imprimação deverá ser de 0,61/ m2  de ligante asfáltico. 
3.2.5. 	Com a emulsão ainda não rompida, deverão ser vassourados os pontos que apresentarem 

concentração excessiva desta. 
3.2.6. 	As bordas de faixas contíguas e/ou de juntas transversais deverão receber o cobrimento ligante 

asfáltico através do processo manual utilizando-se para tanto, brocha ou trincha. Estas não deverão 
apresentar pontos sem recobrimento. 

3.2.7. 	Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificadas em 
projeto (m2). 
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3.2.8. 	O item que remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra 
necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: 
fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1C, incluindo perdas, carga, transporte até o 
local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera 
também os serviços de mobilização e desmobilização. 

3.3. 	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE:  
3.3.1. 	A camada de rolamento deverá ser executada com espessura constante de 3cm. 
3.3.2. 	Para o lançamento e compactação da mistura deverão ser utilizados os equipamentos: 

Vibroacabadora de Asfalto, Rolo Compactador Tandem Vibratório, Rolo Compactador de Pneus e 
Caminhão Espargidor de Asfalto. 

3.3.3. 	A largura da faixa de lançamento da mistura deverá ser tal que toda rua seja totalmente recoberta em 
3 faixas iguais ou conforme orientação da fiscalização. 

3.3.4. 	Devem ser evitados rastelamentos desnecessários, sob risco de segregação dos materiais. 
3.3.5. 	Nos pontos onde os serviços de rastelamentos sejam necessários, sobre estes deverá ser efetuado o 

salgamento com a fração fina da mistura asfáltica. 
3.3.6. 	Eventuais falhas no lançamento da mistura deverão ser preenchidas com material colhido na concha 

ou na mesa da vibro-acabadora, pisoteados para garantir pré-compactação, para após serem 
nivelados por rastelamentos. 

3.3.7. 	Toda sobra de material resultante de rastelamentos deverá ser descartada, vedando-se sua 
reutilização. 

3.3.8. 	O lançamento da mistura deverá se dar na temperatura obtida na curva de "Viscosidade SSF x 
Temperatura", onde o ligante apresente viscosidade de 140 seg. + -15 seg. e ainda, com temperatura 
ambiente, nunca inferiores a 10oC, nem com tempo chuvoso. 

3.3.9. 	A fim de se evitar ondulações no lançamento da mistura asfáltica, a vibro-acabadora não deve 
empurrar os caminhões. 

3.3.10. 	Para a compactação da mistura asfáltica, deverão ser utilizados equipamentos rolo compactador 
tandem vibratório e rolo compactador de pneus. 

3.3.11. 	A compactação deverá iniciar-se imediatamente após a distribuição da mistura e na maior 
temperatura possível, de forma que a mistura possa suportar a pressão de rolagem sem se deformar. 

3.3.12. Deverão ser evitadas manobras ou mudanças de direção sobre superfície não completamente 
compactada. 

3.3.13. A compactação deverá se dar, sempre, do bordo mais baixo para o mais alto, sendo que, em cada 
passada o equipamento deverá recobrir a metade da largura da passada anterior. 

3.3.14. Antes do início efetivo da compactação da faixa lançada, deverá ser promovida a compactação das 
juntas transversal e longitudinal. 

3.3.15. 	Para a compactação com rolo vibratório, este deverá obedecer a seguinte seqüência: 
a) Primeiro: cobrimento de toda a largura da faixa com compactação não vibratória; 
b) Segundo: cobrimento de toda a largura da faixa com compactação não vibratória à frente e vibratória 

à ré. 
c) Terceira: passada em diante, compactação vibratória a frente e à ré. 
3.3.16. O número de coberturas a serem dadas será em função do grau de compactação atingido, o qual 

deverá ser maior ou igual a 97%, em relação ao projeto de mistura. 
3.3.17. A fim de se evitar a formação de depressão transversal ao eixo da pista, as reversões de sentido dos 

equipamentos de compactação deverão ser suaves e com defasagem de parada entre faixas 
contíguas de ao menos 1 (rum) metro. 

3.3.18. 	Todos os tampões de poços de visita deverãó ser nivelados, deixando a superfície do pavimento sem 
degraus ou ressaltos que prejudiquem o conforto dos usuários. 
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3.3.19. 	O preparo do concreto asfáltico deverá se dar preferencialmente em usina gravimétrica, podendo, 
contudo ser utilizada usina tipo contínua, desde que esta possua elementos suficientes de controle. 

	

3.3.20. 	A usina deverá estar devidamente calibrada e possuir quantidade de silos dosadores frios compatíveis 
com o número de agregados utilizados na mistura, devendo ser vedada à mistura em separado de 
dois ou mais tipos de agregados, anteriormente à introdução destes nos respectivos silos. 

3.3.21. A temperatura de aquecimento do ligante asfáltico deverá ser determinada através da curva 
"viscosidade SSF x" "Temperatura", no qual a viscosidade do ligante seja de 85 segundos, mais ou 
menos 10 segundos. 

3.3.22. A temperatura dos agregados no instante da mistura deverá situar-se na faixa de temperatura 
compreendida entre a temperatura do ligante e 15°C acima, não devendo, contudo, ultrapassar 177°C. 

	

3.3.23. 	A fim de se evitar a volatilização dos aditivos melhoradores de adesividade, os tanques de 
armazenamento deverão ser mantidos abaixo de 130°C, sendo o CAP elevado à temperatura de 
mistura, tão somente no tanque de trabalho. 

3.3.24. O tempo mínimo de mistura deverá ser aquele em que se garanta o recobrimento de 100% das 
partículas dos agregados, não devendo, contudo, ser inferior a 30 segundos. 

	

3.3.25. 	Durante toda a produção da mistura asfáltica, deverá existir rigoroso controle tecnológico, o qual, além 
de acompanhamento do cumprimento do quanto aqui especificado, deverá garantir a fiel reprodução 
do traço estudado. 

	

3.3.26. 	Os veículos de transporte da mistura asfáltica deverão ser caminhões basculantes (capacidade 
mínima 6 m3), de caçamba metálica, provida de lonas para proteção da carga. 

	

3.3.27. 	ara efetuar a carga dos caminhões, estes deverão ser previamente vistoriados, dando ênfase especial 
às condições de limpeza de suas caçambas, as quais não deverão apresentar restos de massas 
asfáltica aderidas ou outros materiais prejudiciais, tais como solos, etc. 

3.3.28. A fim de se evitar que a mistura asfáltica venha a aderir nas caçambas, será permitido que estas 
sejam untadas com óleo diesel ou mineral; contudo, antes da efetivação da carga, estas deverão ser 
basculadas e assim permanecer por um mínimo de 05 (cinco) minutos, de forma que eventuais 
excessos ou concentrações de óleo sejam removidos. 

3.3.29. Nenhum transporte de mistura asfáltica deverá ocorrer sem que a carga encontre-se adequadamente 
protegida por lona. 

3.3.30. Será medido pelo volume de concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) acabado, nas dimensões 
especificadas em projeto (m3), considerando-se a conversão para toneladas através da densidade de 
(CBUQ) compactado de 2,4 t /m3. 

	

3.3.31. 	O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários 
para a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente tipo (CBUQ), 
compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de 
agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga transporte até o local de aplicação, 
descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera 
também os serviços de mobilização e desmobilização. 

	

3.3.32. 	Em áreas onde o pavimento esteja danificado ou contaminado, o pavimento deverá ser regularizado, 
através do tamponamento prévio das "panelas" 

3.3.33. Entre a execução das camadas é necessária a aplicação de imprimadura betuminosa ligante para 
perfeita aderência das camadas. 

3.3.34. O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários 
para a execução de camada para base de pista de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente, 
compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de 
agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga transporte até o local de aplicação, 
descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento. Remunera 
também os serviços de mobilização e desmobilização. 
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3.4. 	NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA (PV's):  
3.4.1. 	Antes do início da execução dos serviços de recapeamento, a CONTRATADA deverá disponibilizar 

uma equipe para elevação dos níveis dos poços de visita. 
3.4.2. 	O serviço consiste na demolição de parte da chaminé do poço de visita, remoção do tampão existente 

para reaproveitamento. 
3.4.3. 	Após realizado os serviços descritos, a CONTRATADA deverá realizar o nivelamento do tampão de 

forma que tenha um acabamento final no mesmo nível do pavimento recapeado. 

3.5. 	EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  
a) Caminhões basculantes, providos de lona para proteção da carga; 
b) Caminhão tanque espargidor de asfalto; 
c) Caminhão tanque irrigador capacidade mínima 5.000 I; 
d) Rolo compressor Tanden, capacidade de 05 a 08 toneladas, vibratório; 
e) Rolo compressor de pneus; 
f) Vibroacabadora de concreto asfáltico com sistema de nivelamento. 

3.6. 	SINALIZAÇÃO DA OBRA:  
3.6.1. 	Segurança na Obra: Tomar todas as precauções e cuidados necessários, inclusive instalando 

sinalização de segurança no local, no sentido de garantir a segurança das pessoas. 

3.7. 	PLANINHA ORÇAMENTÁRIA:  
3.7.1. 	Idem CD no (Anexo VIII). 

3.8. 	MEMORIAL DESCRITIVO: 
3.8.1. 	Idem CD no (Anexo VIII). 

3.9. 	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO:  
3.9.1. 	Idem CD no (Anexo VIII). 

3.10. 	ORDEM DE SERVIÇOS:  
3.10.1. Toda e qualquer obra ou serviço objeto deste certame somente poderá ser iniciada após a 

autorização do Departamento de Obras desta municipalidade, mediante a emissão da Ordem de 
Serviço. 

3.11. 	COMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA:  
3.11.1. Para realização da obra, a CONTRATADA deverá disponibilizar o ACOMPANHAMENTO DIÁRIO do 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL para vistoria dos serviços executados juntamente com a fiscalização 
do DEPARTAMENTO DE OBRAS, devendo ser apresentado o diário de obras para anotações das 
providências. 

3.11.2. 	A fiscalização do cumprimento do objeto da presente licitação, inclusive para efeito de aplicação de 
penalidades, será atribuição de servidor(es) público(s) designado(s) pelo Departamento de Obras e 
Planejamento. 

3.11.3. 	Toda correspondência relativa à presente licitação, deverá ser protocolizada por escrito. 
3.11.4. Na hipótese da CONTRATADA negar-se a assinar o recebimento com protocolo de qualquer 

correspondência a ela dirigida, a mesma será enviada pelo correio, registrada ou por aviso de 
recebimento (AR), considerando-se desta forma entregue para todos os efeitos. 

3.11.5. 	Caberá à CONTRATADA providenciar e selecionar, a seu exclusivo critério, e contratar, em seu 
nome, a mão-de-obra necessária a execução do objeto da presente licitação, seja ela especializada 
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ou não, técnica ou administrativamente, respondendo por todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários e sociais, não tendo os mesmos vínculo empregatício algum com a Prefeitura 
Municipal. 

3.12. 	DO RECEBIMENTO DO OBJETO:  
3.12.1. 	O objeto da presente licitação será recebido: 
3.12.2. 	Provisoriamente, após vistoria completa realizada por servidor especialmente designado pelo 

Departamento de Obras e Planejamento mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 
até 15 (quinze) dias, contados da comunicação escrita da conclusão total do objeto pela 
CONTRATADA. 

3.12.3. 	O recebimento provisório estará caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento Provisório, 
devendo constar a expressa concordância em receber o objeto provisoriamente. 

3.12.4. 	Definitivamente, por servidor especialmente designado Departamento de Obras e Planejamento, 
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias da data de expedição 
do Termo de Recebimento Provisório. 

3.12.6. O recebimento definitivo estará caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento Definitivo, com 
a constatação da completa adequação da obra às especificações contratuais. 

3.12.7. O termo de recebimento definitivo deverá ser lavrado pelo Departamento de Obras e Planejamento. 
3.12.8. 	Constatadas irregularidades na obra, responsável/gestor, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 

deverá: 
3.12.8.1. Rejeitá-la, no todo ou em parte, se não corresponder às especificações do certame, determinando sua 

substituição/correção; 
3.12.8.2. Determinar sua complementação, havendo diferença de quantidades ou de partes; 
3.12.9. As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados do recebimento da notificação por escrito, mantido inalterado o preço inicialmente 
ofertado. 

3.12.10. Entende-se por concluído o objeto desta licitação quando da execução total do empreendimento, no 
prazo estabelecido, com a efetiva entrega, pela CONTRATADA, a Prefeitura Municipal, livre e em 
perfeitas condições de uso. 

4. 	EXIGÊNCIAS: 
4.1. 	A CONTRATADA deverá apresentar cópia autenticada em cartório da ART — Anotação de 

Responsabilidade, no prazo de 10 (dez) dias da data de emissão da primeira Ordem de Serviço sob 
pena de infração contratual e aplicação de multas.  

4.2. 	A CONTRATADA fornecerá e se responsabilizará por todos os materiais e a mão de obra necessária 
à execução das obras bem como carga, transporte e descarga da totalidade, equipamentos de 
proteção dos funcionários e ferramentas. 

4.3. 	O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado estranho de 
conservação e apresentação deverão ser substituídos em sua totalidade, num prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis. 

4.4. 	A CONTRATADA deverá apresentar assim que for exigido pelo Departamento de Obras o Laudo de 
Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme 
exigências normativas do DNIT. 

4.5. 	O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial — ANVISA, ABNT, INMETRO, 
NBR, etc., atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da 
Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

4.6. 	Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 
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5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

	

5.1. 	De imediato a partir da emissão da ordem de serviços emitida pelo departamento responsável. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

	

6.1. 	Conforme cronograma físico financeiro item 3.3. supracitado. 

	

6.2. 	A periodicidade das medições será mensal. 

	

6.3. 	Vigência contratual de 720 (setecentos e vinte) dias. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

	

7.1. 	Município de Conchal SP: 
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8. GARANTIANALIDADE: 
8.1. 	Os serviços executados terão garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados da data de emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo. 

9. VISITA: 
9.1. 	O licitante interessado em participar deste certame deverá vistoriar os possíveis locais dos 

empreendimentos, bastando apenas agendar o horário e data com o responsável pelo Departamento 
de Obras pelo telefone (19) 3866-8600 ramal 18, nos horários das 08:00 às 15:00 horas do 3° 
(terceiro) dia anterior à data do recebimento dos envelopes (Habilitação e Proposta). 

9.2. 	O licitante devera comprovar que pertencem ao quadro de funcionários da mesma ou que tem 
poderes para realizar tal ato, sendo que a empresa que a fizer receberá desta Prefeitura Municipal o 
"ATESTADO DE VISITA TÉCNICA". 

9.3. 	A comprovação mencionada no item 9.2. deverá ser feita através dos seguintes documentos: 
9.3.1. 	Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente 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; 

9.3.2. 	Tratando-se de Procurador: instrumento público de procuração ou instrumento particular, do qual 
constem poderes específicos para requerer o agendamento da Visita Técnica, acompanhada do 
correspondente documento, dentre os indicados no item 9.3.1., que comprove os poderes do 
mandante para a outorga; 

9.4. 	As despesas decorrentes dessa visita, bem como as demais incorridas na fase de proposta, correrão 
por conta da empresa interessada, sem qualquer direito à indenização, reembolso ou compensação a 
qualquer título. 
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9.5. 	O profissional indicado pela licitante para realizar a Visita Técnica deverá identificar-se na data e 
horário agendados, exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 

9.6. 	A visita técnica será acompanhada por servidor designado pelo Departamento de Obras e 
Planejamento, o qual prestará todas as informações técnicas necessárias e certificará a visita. 

9.7. 	O Atestado de Vistoria deverá ser apresentado no envelope n° 01 — "Habilitação", nos termos do art. 
30,111, da Lei Federal n° 8.666/93. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. 	Antonio Francisco Bollella — Diretor do Departamento de Planejamento e Obras 
10.2. 	Guilherme Campos Locatelli — Chefe da Divisão de Execução e Supervisão de Obras 

11. FORMA DE PAGAMENTO: 
11.1. 	Convênio firmado entre o Município de Conchal e o Governo do Estado de São Paulo, através da 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL / SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM 
MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, n° do convênio 219/2019, sendo o valor total 
da obra de R$ 218.274,12 e o valor de repasse do Governo do Estado de São Paulo de 
R$ 200.000,00, gerando uma contrapartida do Município de R$ 18.274,12. 

12. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
12.1. 	As despesas decorrentes onerarão por conta das Dotações Orçamentárias dos Elementos relativos ao 

exercício de 2019, a saber: 
12.1.1. 	n° 44905191/154510011.1.005/02.10.01 (451) (452) - (Fonte: Tesouro). 
12.1.2. 	n° 44905191/154510011.1.005/02.10.01 (453) (454) - (Fonte: Estado). 
12.2. 	Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

13. ATA REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. 

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS: 
14.1. 	Conforme planilha orçamentária com referência CPOS no valor de R$ 218.274,12 (duzentos e dezoito 

mil reais, duzentos e setenta e quatro reais e doze centavos). 

15. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
15.1. 	Antonio Francisco Bollella - Diretor do Departamento de Planejamento e Obras 
15.2. 	Guilherme Campos Locatelli — Chefe da Divisão de Execução e Supervisão de Obras 
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ANEXO VII 

TOMADA DE PREÇOS N° 02/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.646/19 

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO 

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 Rua 	 , n° 	, Jardim 	 , na cidade de 	  

Estado de 	 CEP. 	 , Fone: ( ) 	 e email: 	  

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 em 03 (três) vias iguais, resultado do 

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

O objeto do presente instrumento contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS ELEVADOS 
METÁLICOS COM CAPACIDADE DE 250.000 LITROS CADA. 

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; 

I II 

	

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

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. 	Fica ajustado o valor do presente instrumento contratual em R$ 0,00 (real). 
3.2. 	Os preços ofertados na Proposta Comercial da CONTRATADA deverão conter, além do lucro, todas e 

quaisquer despesas de custos, tais como: materiais, mão-de-obra, equipamentos, transportes, cargas, 
seguro, encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a execução das obras, custos e benefícios, 
taxas e impostos, inclusive alvarás, ligações provisórias e definitivas, acréscimos decorrentes de 
trabalhos noturnos, dominicais e feriados para cumprimento do prazo e regime de execução e 
quaisquer outras que ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com a consecução do objeto 
desta licitação, além daquelas exigidas pelo CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

3.3. 	Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias corridos e ou até a liberação do 
recurso do convênio firmado, na forma Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada 
contados da expedição do Atestado de Recebimento dos Serviços, com base nos serviços 
efetivamente executados e medidos, na sua totalidade, de acordo com o Cronograma Físico-
Financeiro apresentado pela contratada, mediante a apresentação de nota-fiscal/fatura. 

3.3.1. 	A nota-fiscal/fatura deverá conter em seu corpo o número do processo licitatório e estar acompanhada 
de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços prestados (INSS, 
FGTS, ISSQN e demais impostos pertinente a natureza do objeto), em conformidade com a medição 
aprovada, sob pena de ficar retido o pagamento. 

3.3.2. 	A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, 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. 

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

3.4. 	Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo 
será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência de correção monetária ou 
reajuste. 

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

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

3.7. 	Os serviços constantes da referida planilha que eventualmente não sejam executados total ou 
parcialmente, durante a vigência do contrato, não ensejam qualquer ressarcimento da Prefeitura 
Município de Conchal, além do efetivamente executado. 
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CLÁUSULA QUARTA 
- DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

4.1. 	Tratando-se de prestação de serviços presente certame 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 unitários contratados não sofrerão qualquer alteração, salvo hipótese contida no § 5° do 
artigo 28 da Lei Federal n° 8.666/93, durante o período de 12 (doze) meses de vigência. 

5.1.1. 	Transcorridos 12 (doze) meses de vigência do contrato e sendo o mesmo prorrogado, poderá ser 
reajustado o preço unitário, observada a variação do IPCA/IBGE apurada no período. 

5.2. 	O equilíbrio econômico-financeiro será mantido nos termos da Lei Federal n° 8666/93. 

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; 

I I 	multa de 10% (dez por cento) do valor do presente instrumento contratual; 
I II 	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) e ou e, 
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no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta 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 do Município, Imprensa Oficial do Estado e ou 
em Jornal de grande circulação. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
— DO ACOMPANHAMENTO 

10.1. 	Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o Sr. Antonio Francisco Bone& — Diretor do 
Departamento de Obras, desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
— DO REGIME DE EXECUÇÃO 

11.1. 	O regime de execução do referido contrato será de forma indireta e por empreitada por preço global, 
nos termos do artigo 10, II, letra "a" da Lei Federal n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

12.1. 	Fazem parte integrante deste instrumento contratual: 
• Processo Licitatório na Integra. 
• Termo de Ciência e Notificação. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DO FORO 

13.1. 	Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o Foro da Comarca 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. 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

CONTRATADA 
Responsável pela assinatura 

TESTEMUNHAS: 

2 - 	  
RAPHAEL MORENO PANINI 	 ALEX CORDEIRO 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 	  
CONTRATO: n° 119. 
OBJETO: 	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recapeamento alfaltico 

(Ruas Ignacio J. Paulo, dos Cravos e José Nogueira). 
ADVOGADO: 	João Carlos Godoi Ugo. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. 	Estamos CIENTES de que: 

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

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

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

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

2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

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

recursos e o que mais couber. 

Conchal 1 1 

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

Assinatura: 	  

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

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

Assinatura: 	  

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

Assinatura: 	  

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 — Centro — Conchal SP — CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 — e-mail: licitacao@conchal.sp.00v.br  
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ANEXO VIII 

TOMADA DE PREÇOS N° 02/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.646/19 

PASTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROJETOS - MEMORIAL DESCRITIVO 

CD / e-mail 

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

no 	Bairro 

	 , na cidade de 	 , representante legal da 

empresa 	 , cadastrada no CNPJ/CPF sob o 	n° 

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

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

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

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

Cidade, / 

Assinatura do Aderente 

Telefone: 

Rua Francisco Ferreira Alves 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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LEI N° 1.697 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009.  

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

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

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

PDS 

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

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

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

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

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

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

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 — Centro — Conchal SP — CEP: 13835-000 
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Art. 5° - O Poder Executivo deverá promover campanhas de 
esclarecimento e estímulo à doação, como forma de incentivar o programa e o espírito de 
"comprometimento social" em todos os cidadãos. 

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

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

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

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

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

WAGNER E. FADEL LOZANO 
	

CÁSSIO APARECIDO MAIOCIII 
CHEFE DE GABINETE 

	
DIRETOR JURÍDICO 

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

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 — Centro — Conchal SP — CEP: 13835-000 
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ECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOACÃO SOLIDÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

ORLANDO CALEFFI JUNIOR, Prefeito do Município de Conchal, Estado de São Paulo, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei; e, 

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

30 de dezembro de 2009; 

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

DECRETA: 

Art. 1°- Os fornecedores e prestadores de serviços do município, que 

queiram aderir ao programa Doação Solidária, poderão contribuir mediante adesão do Termo 
constante no Anexo Único deste Decreto, autorizando desconto diretamente em seus pagamentos para 
doação ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Conchal - FUSSCONCHAL. 

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

Art. 2° - O valor percebido mensalmente pelo Município será 

depositado em conta especial, a ser aberta para destinação dos recursos do programa, que serão 
aplicados em ações sociais através dos programas conduzidos pelo Fundo Social de Solidariedade do 
Município. 

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

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

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

Art. 6° - Os projetos beneficiados por esse Programa poderão ser 
divulgados nos sites do Município, bem como em jornais locais. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 — Centro — Conchal SP — CEP: 13835-000 
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Art. 	- 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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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

TOMADA DE PREÇOS N° 02/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.646/19 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO 
ALFALTICO (RUAS IGNACIO J. PAULO, DOS CRAVOS e JOSÉ NOGUEIRA). 

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 email: editaleconchalsauov.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: licitacao@conchal.sp.00v.br  
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Detentora do Registre: FLARE COMÉRCIO VAREIO E ATA- 

CADO EIRELI 
Valor Global: 95 148.902,00 
Vigênda: 12 meses 
Data da assinatura: 06/12/2019 
Observação: A ata na Integra encontra-Se disponível sito: 

httpsWwwwtedralspgmbr - link titilação 

CERQUEIRA CÉSAR •  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR  

AVISO DE EDITAL Pregão Eletrônico n' 011/19 - Processo 
037119- Registro de preços para eventual Aquisição de irisa-
mos de glicernia Informações no Diária Oficial do Municipio 
nesta data 

AVISO DE EDITAL. Pregão Eletrônico a° 018/19 - Processo 
045/19- Registro de preços para eventual Aquisição de pneus 
e acessórios Intonações no Diário Oficial do Munidpio nesta 
data. 

CHARQUEADA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA 

TOMADA DE PREÇOS Ne 07/2019 
OBJETO EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADAP 

CÃO DE DUAS SALAS PARA ODoNTOLOGIA, SALA Apiáms-
TFIATIVA E DEPOSITO, COM FORNECIMENTO DE mAopt OBRA, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS • 

Roa designada a data de 12 de dezembro de 2019. às 13:00 
horas para abertura do envelope de ne 02 Proposta Comerciai 
de empresa ALEXANDRO PEDROSO MA2ETTO EPP, única 
empresa habi hada na Tomada de Preços em epi af e. 

Charqueada, 06de dezembro de 2019. 
LUC% ANTONIO TEIXEIRA BOTTENE 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
EXTRATO DE CONTRATO 
De ordem do Prefeito Municipal, faço público, ra conhe- 

cimento de interessados, que a Prefeitura do Mun ipio de 
(barqueada celebrou o contrato, nos moldes do que eixo 
se resume: 

OBJETO: Fomecimemo de fraldas geriátricas 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial 442018 
CONTRATO: 150/2019. 
PROCESSO: 16962018 
DAT/c 29/11/2019 
CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. 
PRAZO: 11/032020 
VALOR GLOBAL: RS 2.174,00 (Dois mil, cento setenta e 

quatro reais). 
Charqueada/SP, 06 de dezembro de 2019.ROMEU ANTONIO 

VERDI - Prefeito Municipal. 
EDITAL RESUMIDO DA CONCORRENCIA PÚBLICA 012019 
O Municipio de Charqueada, Estado de São Pardo, por 

seu Prefeito Municipal, torna público a realização do presente 
certame lidtatório na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA. 
no regime de Concessão Onerosa de Bem Público, tipo MAIOR 
OFERTA, para a concessão de espaços públicos do Município 
de Charqueada regido pela Lei n' 8.66623 e suas alterações, 
procedendo-se na forma disposta neste Edital 

Os envdopes coma documentação e a proposta deverão 
ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura, à Praça 
Antonio Valprat, n.° 01, Centro, CharqueadaISP, até ás 13h00 
do dia 09 de janeiro de 2020.0 início da abertura dos enodoais 
sere às 13:30 do dia 09 de janeiro de 2020, no mesmo endereço 
acima ciado, Sala de Lidtaçóes.. O edital com os dementas 
constibrtivos pode ser retirado diretamente no site ~rachar 
queadaspgot br ou pelo e-mail licitacaoacharqueada.sp.goebr 

EDITAL RESUMIDO DA CONCORRENCIA PUBLICA 02/2019 
O Munidpio de Charqueada, Estado de São Paula por 

seu Prefeito Munidpal torna público a realização do presente 
certame licitatório na modalidade CONCORRENCIA PUBUCA, no 
regime de de Concessão Onerosa de Bem Público, tipo MAIOR 
OFERTA para a co:,cessão de um lote comercial com frente à 
Avenida halo Lorandi, ao lado do Estádio Municipal de Charque-
ode, que deverá ter destinação para instalação de uma Estação 
de Rádio Base para sistema de telefonia Móvel Celular (Torre de 
Telefonia Celular) regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, 
procedendo-se na fona aspaste neste Edital. 

Os envelopes com a documentação e a proposta deverão 
ser protocolados no Setor de Protocolo de Prefeitura, à Praça 
Antonio D'alprat, rs° 01, Centro, Charqueada/SP, até às 15h00 
do dia 09 de janeiro de 2020.0 inicio da abertura dos envelopes 
será às 1530 do da 09 de janeiro de 2020, no mesmo endereço 
acima citado, Sala de Licitações.. 0 edital com as elementos 
constitutivos pode ser retirado diretamente no site vremidar-
queadaspgmtbr ou pelo raiai' Ihitacaoledarqueadaspgoubr 

COLINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 

Extrato de Rescisão Bilateral de Contrate; A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COLINA-SP E A EMPRESA I A. COLINA CONS-
TRUÇÃO LTDA-EPP, de comum acordo, assinaram o Termo 
de Resdsão Blateral do Contrato rf 084/2019, no dia 06 de 
dezembro de 2.019, para pôr fim ao referido contrato, cujo 
objeto era a contenção de empresa especializada em serviços 
de engenharia, para execução de reforma e ampliação do Parque 
Débora Para neste municipio, em atendimento ao Contrato de 
Repasse n° 86276812017/MTUR/CADOe, firmado com o Minis-
têdo do Turismo/ Caixa e este Munidpio, nos termos do artigo 
79,11 da LeI 0666/93, em sua redação atual. Protocolo/Processei 
n' 5905/2019. 

CONVOCAÇÃO DE LICITANTE PARA ASSINATURA DE 
INSTRUMENTO CONTRATUAL; CAMA CONVITE PI° 010/2019; 
PROCESSO 14° 1765/2019; Fica a empresa G 5 P CONSTRU-
TORA EIRELI ME, pessoa jurídica, inscrita no (M.el sob rie 
27.502.799/0001-70, com sede à Rua Treze de Maio, n° 90 -
Centro - na cidade de Colina - Estado de São Paulo, classificada 
em segundo lugae, CONVOCADA a assinar o instrumento de 
contrato referente ao objeto da Cana Convite n• 010/2019, no 
prazo de dnco dias Meie nos termos do art. 64, § 2" da Lei Fede-
ral n° 866693, em sua redação atual na sede desta Prefeitura 
Municipal, localizada à Rua Antonio Junqueira Franco, n° 34 - 
Centro - Colina/SP, nas dependências da Secretaria Municipal de 
Materiais e Suprimentos Colina (SP), 06 de Dezembro de 2.019 
COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 

COLOMBIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA 

PROCESSO 14.  082/2019 - TOMADA DE PREÇOS er 
005/2019 

AVISO DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Colômbia leva ao conhedmento 

dos interessados que o edital do Tomada de Preços n.. 005/2019 
- Processo ne 082/2019, tipo Menor Preço, que se trata da 
contratação de urna empresa espedalizala para execução do 
PROJETO CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA DO MUNICIE% 
DE COLÔMBIA através do Convênio Sie/FIO tf 74/2019 por 
intermédio do CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL 
DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, e a MUNICIPIO DE 
COLOMBIA contempla a execução de Pavimentação /Walesa,  

guias Sarjetas, calçadas, acesso a unia rampa de lançamento de 
barcos, conforme Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, 
Projeto Básico e minuta de contrato. Recebimento dos envelopes 
Documentação e Propostas as 09:00 horas do dia 26712/2019.0 
edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2° 
(segunda)8 6' (sexta) feita no Setor de Lidtações e no endereço 
eletrônico: www.colombiaspgoubrAiritacoes; quaisquer Miar. 
mações poderão ser obtidas na endereço Rua José da Mata, re 
668 - Centro - CEP. 14.795-000 ou pelo tel: (sce17) 33358517 
ou (xx17) 3335-8518. Colômbia-SP, 06 de dezembro' de 2019 
-Endrigo Lucas Gambarato Beriin - Prefeito do Municipio 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

TOMADA DE PREÇOS 
Torna público aos interessados que está aberto a Tomada 

de Preços 01119, Processo 6675/19 - Objeto: Contratação de 
empresa especializada para execução de obras de construção 
de 04 reservatórios elevados metálicos com capacidade de 250 
mi litros cada - Encerramento dia 27/12/19 as 0930 e abertura 
as 10:00 horas- O edital completo poderá ser adquirido no site 
	  lo 	editalOrconchalsp.gou 

le 	arares informações 	obtidas na Rua Francisco 
R Aves 364, Centro, Conchal SP, nos 	eis das 08:00 às 

" 16:00 horas ou através do telefone (19) 3866- 
Conchal, 06 de dezembro de 2019. 
Ano Cordeiro - Presidente de Comissáo de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS 
Torna publico aos interessados que está aberto a Tomada 

de Preços 02/19, Processo 6646/19 - Objeto: Contratação de 
empresa especializada para execução de serviços de recapee-
mento asfaltico -Encerramento dia 27/12/19 às 1330 e abertu-
ra às 14:00 horas - 0 edital completo poderá ser adquirido no 
sito vsmconchalsagoelor e ou pelo emelt editaNeconchal 
spgoubr - Maiores intonações poderào ser obtidas na Rua 
Francisco E Aves 364, Centro, Conchal SR nos dias úteis das 
08:00 às 16:00 horas ou atreves do telefone (19) 3866.8610. 

Conchal, 06 de dezembro de 2019. 
Ano Cordeiro - Presidente da Comissão de Licitação 

CONCHAS 

PREFEITURA e 	 k E CONCHAS 

Extrato de Contratos Convite N°16/2019, 
- Contrato 109/19 - Assinatura: 27/11119 - Vigência: 

27/02/20. Objeto: Contrataçlo de empresa especializada para 
prestação de serviços de locação de equipamentos de som. 
ruminação, palco, geradoç tenda, banheiros químicos e !pegão, 
para atendimento ao evento eanernoradvo do 103° Aniversá-
rio do Munidpio de Conchas nos dias 04 a 013 de dezembro 
de zoia Contratada: Sílvia Cristina De Campos produções 
Me, CNPI 14.814.069/0001-63, Itens: Itens: (01) Palco - RS 
3.876,00renid., (02) Iluminação - R$ 2.536,00, (03) Sonoriza-
ção - RS2.980,00/und, (09) Gerador de Energia - RS 693,00, 
(05) Banheiro Químico -11139,80, (061 Tendas - RS288,DO, (07) 
Locutor- RS 616,00, valor global RS 63.830,00 (sessenta e trés 
mi, oitocentos e trinta reais): 

- Contrato 110/19 - Assinatura: 27/11/19 • Vigência: 
27/02/20 - Objeto: contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de SEGURANÇA PRIVADA, para 
atendimento ao evento comemorativo da 103' Aniversário do 
Municipio de Conchas, nos dias 06 a 07 de dezembro de 2019. 
Contratada: Saving Proteção Patrimonial Eireli Me, Item (08) 
Segurança privada RS 215,03/dia par segurança, valor global RS 
12.900,00 (doze mil e novecentos reais). Odidei Reis - Prefeito 
Municipal. 

Aviso de Reabertura e retificação do Pregão Presencial 
n°30/2019. Acha-se reaberto junto a Prefeitura, a Licitação 
modalidade Pregão Presencial sob n`30/2019, objetivando 
a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de atendimento de: (A) Oxigenoterapia domiciiar e 
acessórios correlatos para Rede Básica de Saúde e fornecimento 
de recarga de oxigênio em cilindro para o Hospital Munidpal 
de Condas e (B) Locação. Penado: 12 meses. O texto integral 
do edital retificado se encontra disponível para download no 
site oficial da Prefeitura wwaccondras.sp.goebr ou solicitar 
pelo e-mail pmdicitacaorconchas.spgoehr. Os documentos de 
credenciamento e os envelopes n°01-proposta comercial e n°02-
-documentos de habilkação deterão ser entregues no Setor de 
Licitações da Prefeitura, localizado na Rua Minas Gerais, n°707 
- Centro - Conchas - Se às 09h0Omin do dia 19 de Dezembro 
de 2019. Para retirar o edital na Prefeitura sere cobrado taxa 
de 11020,00. Informações: (14) 3845-8011/8014. Odidei Reis -
Prefeito Municipal. 

Aviso de Licitação Pregão Presencial n'35/2019. Acha-se 
aberto junto a Prefeitura, lidtaçáo modalidade Pregão Pre-
sencial sob n°35/2019, objetivando Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços visando a realização de 
desinsetização e desratização, e limpeza das caixas d'água dos 
próprios munidpais da Prefeitura Munidpal de Conchas/SP. Perí-
odo: 12 meses. O torto integral do edital se encontra disponerd 
para dowdoad no site ofidal da Prefeitura vrenuconchassegn 
br ou solicitar pelo e-mail pmcacitareedeconchas.speoubc Os 
documentos de credendamerrto e os envelopes n°01-proposta 
comercial e n°02-documentos de habilitação devera° ser entre-
gues no Setor de Licitaçees da Prefeitura, localizado na Rua 
Minas Gerais, n°707 -Centro -Conchas-SP, ás 09h0Ornin do toa 
20 de Dezembro de 2019. Para retirar a edital na Prefeitura será 
cobrado taxa de 11920,00. Informações: (14) 3845-8011/8014 
Odidei Reis- Prefeito Munidpal. 

Aviso de Licitação Pregão Presenciai n' 36/2019. Acha-se 
aberto junto a Prefeitura. Licitação modalidade Pregão Presen-
cial sob n.  36/2019, objetivando o registro de preços de mate-
riais de higiene e limpeza para todas Secretarias Municipais 
Periodo 12 meses O texto imegral do edital se encontra dispo-
nivel para download no site oficial de Prefeitura ~o...conchas 
spgoubr ou solidtar pelo e-mail pmdicitacao@conchassp.gat 
br. Os documentos de credenciamento e os envelopes n° 01-pro-
posta comercial e n° 02-documentos de habilitação deverão ser 
entregues no Setor de Licitações da Prefeitura, loadizado na Rua 
Minas Gerais,d707 -Centro -Conchas-SP, às 09h00min do dia 
23 de Dezembro de 2019. Para retirar o edital na Prefeitura será 
cobrado taxa de RS20,00. Informações: 041 3845-80112014, 
Odidei Reis- Prefeito Munidpal 

CORUMBATAI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAI 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL te 432019 - PROCESSO 14. 86/2019 
Acha-se aberto na Prefeitura Munidpal de CorumbataeSP, 

PREGÃO PRESENCIAL- ti' 43/2019, do ripo menor preço, por 
empreitada de preço unitário, frisando a (anelação de empresa 
para publicação de atos oficiais e institucionais emanados pela 
Prefeitura Municipal de Corembatal em diário local/regional e 
de grande circulação diária no Estado de São Paulo, de acordo 
com as quanAdades requisitadas e mediante autonzaçoes de 
fornecimento expedidas pelo departamento de compras da 
Prefeitura, pelo podado de 12 (doze) meses, com encerramento 
para credenciamento às 09h0Omin da dia 18/12/2019. Valor do 

Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão disponiveis para 
retirada no horário comercial na Prefeitura Municipal de Corem-
batei, sita à Rua 4, n° 147, Centre Corurnbatai-SP, mediante a  

apresentação de um Pen Drire, de boa qualidade para gravação 
do respectivo edital, através do e-mail licitacaoreconimbatas 
;anuiu, devendo a empresa solidtante enviar os dados cadas-
treis, CNP.( InSaição Estadual endereço comido, telefone e 
email ou pelo Ate www.ronambataLspgoebr com o respectivo 
preenchimento do Comprovante de redrada do eatal pelo site 
Corumbatai, 06n2/2019. Pregoeiro (Portaria 696012019). 

COSMÕPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOUS 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 11. 
090/2019; TIPO DE LICITAÇÃO: Pregão menor preço; OBJETO: 
Aquisição de equipamentos de informática - Secretaria de 
Saúde e Promoção Sodal. A Sessão Pública para o credenda-
mem°, recebimento dos envelopes e abertura das propostas 
sere realizado às 09:00 horas do dia 1922/2019. 

LO 	SESSÃO: Sede da Prefeitura Munidpal de Cosmó- 
mpos Sales, n° 398, Centro, Cosinópolis-SP na 

idtações. O Edital.completo poderá ser obtido 
dos na Sala de Compras e licitações conforme 

a nos seguintes horário. das 8:00 às 16:00 horas, 
icitação no email comprasemossnopolissagembr 

o 5 	cosmopolissp.goubr. Para todas as referencias 
mpo será observado o horário de 'Deseja (DF). 
Cosmopolis 06 Dezembro de 1019. Eng° José Pinho -

Prefeito Municipal. 

COTIA 

P 	FEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

NPJ: 10.850.934/0001-76 SUPER NORMAL COMUMCA-
Çõ E RS 46.000,00 

CNPI: 22A01.444/0001-71 CLINICA VIP RS 10.976,00 
CNPI: 30.325.333/0001-51 ROGERIO DE FRETAS RS 

92,66 
CUPI: 23.378.724/000I-79 MEGGAFRIO SERVIÇOS RS 

5.987,00 
CNP/: 00.662.315/9001-02 PHABRICA PRODUÇÕES RS 

2.898,00 
CNN:10.457.188/0001.55 MODELL EVENTOS RS 10460,00 
CNPJ: 05.018.998/0001-75 MOMENT LOCAÇÃO RS 621,00 
CNPI: 45.876.059/0001-86 TOP DATA RS 718,44 
CNPI: 10.788.080/0001-45 PAINEL MULTISERVIÇOS RS 

8202,67 
CNPJ: 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA RS 

2,596,50 
CNP): 21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS RS 

59.191,20 
CNPI: 00.029.160/0001-63 AGRO COMERCIAL DA VARGEM 

RS 61.760,18 
CNN'. 61.602.199/0173-50 COMPANHIA ULTRAGAZ SA 

RS 809,86 
SECRETARIA DE SALDE DE COTIA 
CNPI: 59.1046257/0001-36 NOLE & CIAM 620,00 
JUSTIFICATIVA: Os pagamentos artorizados,não obedecem 

a ordem cronológica ditado pela artigo 5' da lei 8.666193 por se 
tratar de serviços , materiais e meios indispensáveis a obriga-
ções da administração. 

1) PA ne 32.1142019. PP n" 87/2019. Objeto: Contratação 
de Empresa para fornecimento e instalaçao de aparelhos de Ar 
Condicionada Homologo todo procedimento Miendo, bem 
como o objeto adjudicado na sessão do pregão presencial à 
empresa vencedora KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATE-
MAIS EIRELI EPP. 

a) Dr. Magno Sauter Seaeterio Municipal da Saúde 
2) Extrato de contra. 137/19 - Proc 51.100119 - Mexe 

gibildáde n° 01329 - Contrato tem por objeto a prestação de 
serviços técnico-espedaindosi de organização e execução do 
SARESP 2019. FUNDAÇÃO PARA O VES11BUIAR DA MUER-
SIDADE ESTADUAL PAUUSTA '.10U0 DE MESQUITA FILHO' 
- VUNESP, valor contratual RS 167.045,34W data 26/11/2019. 

3) Extrato do contrato 002 de ARP 017/19 - Proc. 
48578/2018 - Aquisição de concreto usinada Contratada 
LUCENA CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇA0 EIREU., valor coo-
tratual RS 597.000,00 // data ass. 03/122019. 

AVISO DE UCITAÇÃO 
A Prefeitura do Municieis, de Coda torna público p/ conhe-

cimento dos interessados que na sela de licitações do Depro de 
Compras e Licitações, sito à Av. Prof.. Joaquim Barreto, 1000 
Reino Atalaia - Cotia/SP. que será realizada em ato público a 
licitação descrita abaixo; 

1) PA n" 49.146/2019. PP n' 99/2019 às 0830 horas do dia 
2W12/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para 
fornaimentro de gás medidnal liquefeito e comprimidos arma-
zenados em cilindros novos em regime de comalato e locação 
de concentradores de oxigénio. 

O edital estão disponível para a retirada dos interessados, 
através do sitia da Prefeitura Munidpal de Coda, wwwcoda. 
spgoubr 

e) Magno Sauter - Santa:. Munidpai de Saúde 
2) PA n' 37.092/2019. PP ne32/19.0bjeto: [entreteça° de 

empresa para fornecimento de formulas infantis e composto 
lácteo, HOMOLOGO o resultado do presente certame, cujo o 
objeto foi adjudicado à empresa SUPPLY1AED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP, para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, 
e para a empresa DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇOS RGS 
BREU, para os itens 8 e 9. 

a) ludano Coffee dos Santos - Secretário Munidpal de 
Educação. 

3) PA e 4.886/2019. PP n'89/19.0bjeto: Aquisição de 
materiais de papelaria para gnipos educativos, HOMOLOGO o 
resultado do presente certame, cujo o objeto foi adjudicará" à 
empresa SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI- ME 

a) Magno Sauter - Secretário Munidpal de Saúde 
Condorrenda Pública n° 011/2019 - Processo n° 11812/19 

- Contratação de empresa espedalizada para reforma e levita-
lização de Parques e Praças Públicas do Munidpio de Cotia. A 
Comissão Permanente de licitações julgou vencedora do certa-
me a empresa MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LIDA 
EPP. Fica abatia prazo de que trata a letra 'b", inciso I do art 
109 da lei Federal 866623.Comissáo Permanente de Licitações 

COMUNICADO - Concorrência Pública.  n° 016/2019, Pro-
cesso n° 38.1942019 - Contratação de empresa especializada 
pam reforma e revitalizaçáo da quadra do Jardim Monte Santo. 
Fica marcada para o dia 10/12119 às 14:00 horas na Secretaria 
Municipal de tidtações e LogIstica, a sessão de abertura dos 
Envelopes n° 02 "Proposta Comercial' das empresas leablitedas 
no processo em referenda. Comissão Permanente de Lidtaeões 

COMUNICADO- Concorrência Pública n° 017/2019, Proces-
so n.  38.195/2019 • Contratação de empresa especializada para 
reforma e revitalização da quadra das Casinhas - Id. Atalaia 
Fica mareada para o dia 10/12/19 ás 15:00 horas na Secretaria 
Municipal de Lidtações e LogIsdce, a sessão de abertura dos 
Envelopes n' 02 "Proposta Comercial' das empresas bebi ludas 
no processo em referenda. Comissão Permanente de Lidtações. 

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA  

Processo 2584/19 - Pregão Presenciai 12/2019. Objeto: 
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis 'HOMOLOGO 
os termos do presente certame, assim como a adjudicação pro-
cedida pelo Pregoeiro à empresa VILA BARCELONA COMERCIO 
DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME' Cotia, 61 2-
2019 Presidente. 

sábado, 7 de dezembro de 2019 

CRAVINHOS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS 

Extrato do contrato 
Uritaçáo: Pregão Presencial n' 037/2019; Objeto: Registro 

de preço de 350 cargas de gás P45, 350 Cargas de Gás P13 e 10 
cargas de gás de 5 kg, á serem diárias em todas as secretarias 
M un idpa is. Adjudicaçao: 29/102019; Hamar ogaçào: 11/11/2019. 

Ata de Registro ne 069/2019; Partes: MUNICIPIO DE 
CRAVINHOS -X- SMART GÁS DISTRIBUIDORA LIDÁ Valor RS 
97.400,00 (Noventa e sete mil e quatrocentos Reais). 

Licitação: Pregão Presencial n' 038/2019; Objeto: Contra-
fação de empresa especializada em tratamento de água, para 
limpeza e manutenção de pisemos. Adjudicação: 30110/2019 
Homologado: 11/112019. 

Contrato n°:0592019; Partes: MUNICIRO DE CRAVINHOS 
-X- EDUARDO DAMIÃO MIRANDA: Valor: RS 60.720,00 (Ses-
senta Má e Setecentos e vime reais), 

Licitaçãoc Pregão Presencial n' 0342019 Objeto: Registro 
de Preço para contratação de empresa especializada em presta-
ção de serviços de arbitragem para jogos diversos do Municipla 
Adjudicação: l5/102019; Homologação: 04/11/2019. 

Ata de Registro O: 067/2019; Partes: MUNICIPIO DE 
CRAVINHOS -X- EDISON DE PONTES MARTINS TUMOR - ME; 
Valor. RS 178309,00 (Cento e Setenta e Oito Mil e Trezentos 
e Nove Reais). 

Ata de Registro re.: 068/2019; Partes: MUI8dP10 DE CR.A. 
VINHOS -X- OFFSIDE ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS 
LTDA -  ME; Valor RS 210.700,00 (Duzentos e Cinquenta Mil e 
Setecentos Reais). 

AVISO DE UOTAÇAO 
Pregão Presencial n' 046/2019 
OBJETO: Contrafação de empresa especielizada na presta-

elo de serviços para realização de seguro de veiados, marcas 
diversas, pertencentes a este órgão licitante, conforme Anexo 
I (Tabela I,11 e XII, com cobertura compreendendo ocorrências 
com incêndio, coligo, furto e roubo, RCF e APP, com frangida 
obrigatória e assistênda 24 (vinte e quatro) horas de serviço 
de guincha nas condições estabelecidas no rebelde AMAI -
Termo de Referência. O edital encontra-se à disposição no Portal 
womscravinhossagov.br. Entrega e abertura das propostas: 
Dia: 19/12/2019 ás 09:00 horas &avinhas, 06 de dezembro de 
2019.(a) JOSE CARLOS CARRASCOSA DOS SANTOS - PRERITO 
MUNICIPAL DE CRAVINHOS 

RASO DE DOTAÇÃO 
Pregão Presencial n.' 047/1019 
OBJETO: Contratação de empresa especializada o devida-

mente licenciada para com recursos operadonais próprios, exe-
cutar os serviços de colete transpor. transbordo (se necessá-
rio), tratamento e disposição final dos resíduos de saúde gerados 
no Munidpio, conforme espeáficações e quantidades contidas 
em Edital completo. O edital encontra-se à disposição no Portal 
worw.cravinhos.spgov.br. Entrega e abertura das propostas: 
Dia: 19/12/2019 te 14090 Pioras (revinha, 06 de dezembro de 
2019.(a) JOSÉ CARLOS CARRASCOSA DOS SANTOS • PREFEITO 
MUNICIPAL DE CRAVINHOS 

SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Extrato de Contrata 
Pregão Presendal 032019-Aquisição de gasolina comum e 

óleo diesel; Adjudicação 14/052019; Homologação 15/0520191 
Contrato n" 062019, celebrado 22/05/2019;Partes Serviço Auto-
esmo de Agua e Esgoto de Craainhos x Monte gerezim Auto 
Posto Ltda -valor RS 170.775,00 (cento e setenta mi e setecen-
tos e setenta e onco reais); vencimento 22/05/2020. 

CRISTAIS PAULISTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA  

Aviso de Licitação 
Pregão Presencial n' 0043/2019 
Processo n° 7043/2019 
A Prefeitura Munidpai de Cristais Padista-SP torna público 

aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de lici-
tações o Pregão Presencial n' 0043/2019, tipo 'menor preço', 
objetivando Contratação de Instituição Rnanceira Pública para 
execução de serviços bancários compreendendo a arrecadação 
de tributos municipais (IPTU, ISS•FIXO e TAXAS), da Dívida Ativa 
e de outras receitas municipais através de Boletos do exercício 
de 2020, procedimento de conformidade com a Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações. Lei Federal 10.520/02, como Decreto 
Federal 3.555 de 08/082000 e com a Decreto Municipal n.° 
1.903 de 07 de janeiro de 2009. O Edital completo encontra.se 
à disposição das interessados no site: warvédistaispadista. 
sp.goubt Maiores intonações no Setor de Licitações sito na Av. 
Antônio Prado, n° 1720, fone (16)3133-9300. Data para entrega 
dos envelopes credenciamento e sessão pública de lances: dia 
19 de Dezembro de 2019 às 09:00 horas KATIUSCIA DE PAULA 
LEONARDO MENDES - Prefeita Munidpal 

CRUZÁLIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁUA 

COMUNICADO: LICITAÇÃO ABERTA 
Modalidade: Pregão Presencial n'. 26/2019. Objeto: Regi, 

tro de preços destinado a aquisição de material de construção 
para os departamentos do munidpio de Cruzália - SR Tipo de 
licitação: menor preço por item. Data de realização: 1922/2019 
- as 9:00 horas. Edital disponfvel: www.cruzalia.spgoubr ore 
redrar no setor de lidtaçees Mais informações na Prefeitura 
Municipal de Cruzália, na Avenida IAM Zandonadi, n° 120 ou 
através do telefone (18) 3376-1112 / 3376-129S. José Roberto 
Cirino • Prefeito Municipal 

CRUZEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
Thales Gabriel Fonseca, Prefeito Municipal de Cruzeiro. Se 

no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na forma 
do Edital 02/2019, HOMOLOGOU o CONCURSO PUBUCO N.  
02/2019, para o provimento dos cargos de Motorista le em 
conformidade com o Decreto Municipal n" 1172019, e, cuja 
classificação final fel pubhcada por extrato no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, no dia 15 de novembro de 2019, página 
345,e, na integra, por ordem de daisilicação, nos sitei vaiwau-
zeirasegov.br e wwapubRconstritcombr e também no Quadro 
de Avisos da Prefeitura Munidpal de Cruzeiro. 

Cruzeiro, OS de dezembro de 2019 
lhales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 

Diretoria de Compras e Licitações 
Ratifico o Ato Oedaratório de (Dispensa ou Inexigibdidade) 

de Licitação, de acorda como Art. 26. da Lei 8.66623 e altera-
çoes posteriores. 

A Diretoria de Compras e Licitações para publicação. 
Contratado: MARIA INPS DA SILVA 
Valor. RS 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais) 
Cruzeiro, OG de dezembro de 2019. 
Ilides Gabriel Fonseca 
Prefeito Munidpal de [melro 
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ATOS OFICIAIS 
	

OUTROS ATOS OFICIAIS 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
TOMADA DE PREÇOS 

Torna público aos interessados que está aberto a Tomada de Preços 01/19, Processo 
6.675/19 — Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de 
construção de 04 reservatórios elevados metálicos com capacidade de 250.000 litros 
cada — Encerramento dia 27/12/1 9 às 09:30 e abertura às 10:00 horas — O edital 
completo poderá ser adquirido no site www.conchal.so.gov.br  e ou pelo e-mail: 
editalconchal.sp.gov.br  — Maiores informações poderão ser obtidas na Rua 
Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas 
ou através do telefone (19) 3866-8610. 

Conchal, 06 de dezembro de 2019. 
Alex Cordeiro — Presidente da Comissão de Licitação 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGELAI- 
TOMADA. DE PREÇOS 

Torna público aos interessados que está aberto a Tomada de Preços 02/19, Processo 
6.646/19 — Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços 
de recapeamento alfaltico (Ruas Ignacio J. Paulo, dos Cravos e José Nogueira) —
Encerramento dia 27/12/19 às 13:30 e abertura às 14:00 horas — O edital completo 
poderá ser adquirido no site www.conchal.sp.gov.br  e ou pelo e-mail: 
edital(cr),conchaLsp.gov.br  — Maiores informações poderão ser obtidas na Rua 
Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas 
ou através do telefone (19) 3866-8610. 

Conchal, 06 de dezembro de 2019. 
Alex Cordeiro — Presidente da Comissão de Licitação 
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ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS N° 02/19 
ENVELOPES "HABILITAÇÃO E PROPOSTA" 

Às 14:00 horas do dia 27 de dezembro de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 

do Município de Conchal, reuniram-se os limos Membros da Comissão de Licitação: 

Sr. Alex Cordeiro, Sr. Josiel José Casarin e Sr. Ademir Antonio de Azevedo, 

designados conforme Decreto n° 4.138, de 02 de janeiro de 2019, sob a Presidência 

do primeiro declinado para apreciar, analisar e julgar os envelopes "Habilitação" da 

Tomada de Preços n° 02/19, do Processo n° 2019/11/006646, objetivando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ALFALTICO (RUAS IGNACIO J. PAULO, DOS 

CRAVOS e JOSÉ NOGUEIRA). Tendo sido retirados 08 (oito) editais para a 

participação do referido certame, a saber: CONSTRTUTORA SIMOSO LTDA., 

CONSTEL ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, LANZA TERRAPLANAGEM 

E COMERCIO LTDA. — EPP, TERRAPAC TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO E 

COMERCIO, CONCRYEL PAVIMENTAÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI, 

CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., SANTA TERRA CONSTRUTORA 

EIRELI — EPP e PAVFRAN PAVIMENTAÇÕES, sendo que até o horário de 

recebimento dos envelopes 01 (uma) empresa manifestou interesse na participação 

do referido, a qual passa a declinar: SANTA TERRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP, 

representada pelo Sr. Carlos Rodrigo Geroto, RG 25.510.319-0. O Presidente da 

Comissão deu início aos trabalhos, passando aos Membros da Comissão e aos 

representantes o envelope "Habilitação" da empresa participante para que o mesmo 

fosse analisado e rubricado, sendo assim a empresa apresentou a documentação 

exigida pelo edital em ordem, portanto foi considerada por esta Comissão d 

Licitação HABILITADA para dar prosseguimento ao mesmo. Isso feito o President 

da Comissão solicitou aos Membros da Comissão que fosse aberto o envelop 

"Proposta" da empresa participante para analise e apreciação dos v 

apresentado pelas mesmas. Em seguida foi constatada por esta Comis o de 

Licitação a seguinte classificação em primeiro lugar a proposta da empres SANT 
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TERRA CONSTRUTORA EIRELI — EPP, com o valor global de R$ 216.077,57 

(duzentos e dezesseis mil setenta e sete reais e cinqüenta e sete centavos). 

Em seguida o Presidente da Comissão salientou ainda que a empresa terá o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar do conhecimento desta para recorrer da decisão 

desta Comi- ão de Licitação, conforme dispõe o artigo 109, I, "b" da Lei Federal n° 

8.666/ 	ei de Licitações. Nada mais havendo a tratar o Presidente da Comissão 

deu o encerrada a presente sessão e solicitou que eu, Alex Cordeiro 

vrasse a presente ata, que vai por todos os 

• esentes assinada. 

LEX CORDEIRO 
Preside e da Comissão de Licitação 

JOSI ARIN 

ADEMIR TO O IEAZEVEDO 
Membro 

SANTA TERRA C NS 	ORA EIRELI — EPP 
Sr. Car s ' •drig• Geroto 

RG 25. 10.31 O 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA da "TOMADA DE PREÇOS" N° 02/19, 

a empresa SANTA TERRA CONSTRUTORA EIRELI — EPP, inscrita no 

CNPJ n° 06.261.866/0001-32 vencedora do certame com o valor global de 

R$ 216.077,57 (duzentos e dezesseis mil e setenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO 

ALFALTICO (RUAS IGNACIO J. PAULO, DOS CRAVOS E JOSÉ 

NOGUEIRA). 

Conchal, 10 de janeiro de 2020. 

NiL AGNUSSON 
Prefeito Municipal 
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TOMADA DE PREÇOS N° 02/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.646/19 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01/20 

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 SANTA TERRA 

CONSTRUTORA EIRELI — EPP, com sede na Rua dos Coroados n° 229, Bairro Campinho em Araras — SP, 

Cep. 13.607-111, Fone (19) 3542-7200, email santaterra229Qyahoo.com.br, inscrita no 

CNPJ n° 06.261.866/0001-32 e Inscrição Estadual n° 182.153.093.116, neste ato representada pela 

Sra. Gabriela Mazon — Representante Legal, portadora do RG n° 46.644.110-1 e CPF n° 384.929.638-59, 

denominada CONTRATADA, para celebrar o presente instrumento em 03 (três) vias iguais, resultado do 

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

O objeto do presente instrumento contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ALFALTICO (RUAS IGNACIO J. PAULO, 
DOS CRAVOS e JOSÉ NOGUEIRA). 

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 obs- alas no 
cumprimento deste instrumento contratual. 

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
débitos de sua responsabilidade; 
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III 	Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
IV 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento contratual se reserva no 

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. 	Fica ajustado o valor do presente instrumento contratual em R$ 216.077,57 (duzentos e dezesseis 
mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos). 

3.2. 	Os preços ofertados na Proposta Comercial da CONTRATADA deverão conter, além do lucro, todas e 
quaisquer despesas de custos, tais como: materiais, mão-de-obra, equipamentos, transportes, cargas, 
seguro, encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a execução das obras, custos e benefícios, 
taxas e impostos, inclusive alvarás, ligações provisórias e definitivas, acréscimos decorrentes de 
trabalhos noturnos, dominicais e feriados para cumprimento do prazo e regime de execução e 
quaisquer outras que ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com a consecução do objeto 
desta licitação, além daquelas exigidas pelo CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

3.3. 	Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias corridos e ou até a liberação do 
recurso do convênio firmado, na forma Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada 
contados da expedição do Atestado de Recebimento dos Serviços, com base nos serviços 
efetivamente executados e medidos, na sua totalidade, de acordo com o Cronograma Físico-
Financeiro apresentado pela contratada, mediante a apresentação de nota-fiscal/fatura. 

3.3.1. 	A nota-fiscal/fatura deverá conter em seu corpo o número do processo licitatório e estar acompanhada 
de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços prestados (INSS, 
FGTS, ISSQN e demais impostos pertinente a natureza do objeto), em conformidade com a medição 
aprovada, sob pena de ficar retido o pagamento. 

3.3.2. 	A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, 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. 

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

3.4. 	Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo 
será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência de correção monetária ou 
reajuste. 

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

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

3.7. 	Os serviços constantes da referida planilha que eventualmente não sejam executados total ou 
parcialmente, durante a vigência do contrato, não ensejam qualquer ressarcimento da Prefeitura 
Município de Conchal, além do efetivamente executado. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

4.1. 	Tratando-se de prestação de serviços presente certame poderá ser prorrogado por iguais eríodos e 
assim sucessivamente respeitando o prazo máximo de duração de 60 (sessenta) meses, 
conforme estabelecido pelo art. 57, II da Lei Federal n° 8.666/93 com suas posteriores al 	es. 
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CLÁUSULA QUINTA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE 

5.1. 	Os preços unitários contratados não sofrerão qualquer alteração, salvo hipótese contida no § 5° do 
artigo 28 da Lei Federal n° 8.666/93, durante o período de 12 (doze) meses de vigência. 

5.1.1. 	Transcorridos 12 (doze) meses de vigência do contrato e sendo o mesmo prorrogado, poderá ser 
reajustado o preço unitário, observada a variação do IPCA/IBGE apurada no período. 

5.2. 	O equilíbrio econômico-financeiro será mantido nos termos da Lei Federal n° 8666/93. 

CLÁUSULA SEXTA 
- DAS PENALIDADES: 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SETIMA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

CLAUSULA OITAVA 
— DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

8.1. 

	

	A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) e ou e, 
no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüen por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme prevê o art. 65, § 1°, da Lei Fed al n° 
8.666/93 e demais alterações posteriores. 
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CLÁUSULA NONA 
- DA PUBLICAÇÃO 

9.1. 	Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de 
resumo deste instrumento contrato na Imprensa Oficial do Município, Imprensa Oficial do Estado e ou 
em Jornal de grande circulação. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
— DO ACOMPANHAMENTO 

10.1. 	Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o Sr. Antonio Francisco Bollella — Diretor do 
Departamento de Obras, desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
— DO REGIME DE EXECUÇÃO 

11.1. 	O regime de execução do referido contrato será de forma indireta e por empreitada por preço global, 
nos termos do artigo 10, II, letra "a" da Lei Federal n° 8,666/93 com suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

12.1. 	Fazem parte integrante deste instrumento contratual: 
• Processo Licitatório na Integra. 
• Termo de Ciência e Notificação. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DO FORO 

13.1. 	Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o Foro da Comarca de Conchal/SP, 
excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja. E para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém possa alegák ignorância, o presente Instrumento Convocatório será afixado em local de 
costume, tudo em conforiridade com a Lei Federal n° 8.666/93 atualizada. 
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TOMADA DE PREÇOS N° 02/19 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.646/19 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. 	Constitui o presente certame a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 

recapeamento alfaltico (Ruas Ignacio J. Paulo, dos Cravos e José Nogueira). 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. 	Considerando que o Município de Conchal preza pela conservação e cuidado com os as vias públicas. 
2.2. 	Considerando que há necessidade de execução de recapeamento devido o desgaste do pavimento 

asfáltico e ocorrência de buracos na Rua Ignácio J. Paulo, Rua dos Cravos e Rua José Nogueira no 
Bairro Jardim Novo Horizonte, conforme Convênio n° 219/2019, Processo 2020840/2019 —
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL / SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM 
MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E O MUNICÍPIO DE CONCHAL. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. 	RECAPEAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ) SERVIÇOS 

PRELIMINARES:  
3.1.1. 	Antes do início dos serviços, deverá ser promovida a limpeza no local a ser recapeado com vassourão 

manual, retirada de materiais eventualmente soltos e regularizar possíveis defeitos na superfície do 
pavimento, tais como: selagem de trincas, fechamento de eventuais buracos, correção de 
concavidades ou depressões que comprometam a boa execução dos serviços. 

3.1.2. 	Será medido por superfície de área limpa (m2). 
3.1.3. 	O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais de consumo e mão-de-obra necessária 

para a execução do serviço de limpeza em superfície, por meio de varredura e de jato d'água quando 
necessário. 

3.2. 	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE:  
3.2.1. 	A imprimação deverá ser efetuada com equipamento Caminhão Espagidor de Asfalto. 
3.2.2. 	O equipamento de espargimento deverá ser previamente verificado e aferido, de modo que sejam 

determinadas, antes do início efetivo dos trabalhos, as condições para que este propicie a taxa de 
aplicação de ligante por metro quadrado estabelecido. 

3.2.3. 	O material a ser utilizado para a execução da imprimação ligante será Emulsão Asfáltica Catiônica de 
Ruptura Rápida, tipo RR-1C. 

3.2.4. 	A taxa de imprimação deverá ser de 0,6 I / m2  de ligante asfáltico. 
3.2.5. 	Com a emulsão ainda não rompida, deverão ser vassourados os pontos que apresentarem 

concentração excessiva desta. 
3.2.6. 	As bordas de faixas contíguas e/ou de juntas transversais deverão receber o cobrimento ligante 

asfáltico através do processo manual utilizando-se para tanto, brocha ou trincha. Estas não deverão 
apresentar pontos sem recobrimento. 

3.2.7. 	Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificadas em 
projeto (m2). 
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3.2.8. 	O item que remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra 
necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: 
fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1C, incluindo perdas, carga, transporte até o 
local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera 
também os serviços de mobilização e desmobilização. 

3.3. 	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE:  
3.3.1. 	A camada de rolamento deverá ser executada com espessura constante de 3cm. 
3.3.2. 	Para o lançamento e compactação da mistura deverão ser utilizados os equipamentos: 

Vibroacabadora de Asfalto, Rolo Compactador Tandem Vibratório, Rolo Compactador de Pneus e 
Caminhão Espargidor de Asfalto. 

3.3.3. 	A largura da faixa de lançamento da mistura deverá ser tal que toda rua seja totalmente recoberta em 
3 faixas iguais ou conforme orientação da fiscalização. 

3.3.4. 	Devem ser evitados rastelamentos desnecessários, sob risco de segregação dos materiais. 
3.3.5. 	Nos pontos onde os serviços de rastelamentos sejam necessários, sobre estes deverá ser efetuado o 

salgamento com a fração fina da mistura asfáltica. 
3.3.6. 	Eventuais falhas no lançamento da mistura deverão ser preenchidas com material colhido na concha 

ou na mesa da vibro-acabadora, pisoteados para garantir pré-compactação, para após serem 
nivelados por rastelamentos. 

3.3.7. 	Toda sobra de material resultante de rastelamentos deverá ser descartada, vedando-se sua 
reutilização. 

3.3.8. 	O lançamento da mistura deverá se dar na temperatura obtida na curva de "Viscosidade SSF x 
Temperatura", onde o ligante apresente viscosidade de 140 seg. + -15 seg. e ainda, com temperatura 
ambiente, nunca inferiores a 10oC, nem com tempo chuvoso. 

3.3.9. 	A fim de se evitar ondulações no lançamento da mistura asfáltica, a vibro-acabadora não deve 
empurrar os caminhões. 

3.3.10. 	Para a compactação da mistura asfáltica, deverão ser utilizados equipamentos rolo compactador 
tandem vibratório e rolo compactador de pneus. 

3.3.11. A compactação deverá iniciar-se imediatamente após a distribuição da mistura e na maior 
temperatura possível, de forma que a mistura possa suportar a pressão de rolagem sem se deformar. 

3.3.12. 	Deverão ser evitadas manobras ou mudanças de direção sobre superfície não completamente 
compactada. 

3.3.13. A compactação deverá se dar, sempre, do bordo mais baixo para o mais alto, sendo que, em cada 
passada o equipamento deverá recobrir a metade da largura da passada anterior. 

3.3.14. Antes do início efetivo da compactação da faixa lançada, deverá ser promovida a compactação das 
juntas transversal e longitudinal. 

3.3.15. 	Para a compactação com rolo vibratório, este deverá obedecer a seguinte seqüência: 
a) Primeiro: cobrimento de toda a largura da faixa com compactação não vibratória; 
b) Segundo: cobrimento de toda a largura da faixa com compactação não vibratória à frente e vibratória 

à ré. 
c) Terceira: passada em diante, compactação vibratória a frente e à ré. 
3.3.16. O número de coberturas a serem dadas será em função do grau de compactação atingido, o qual 

deverá ser maior ou igual a 97%, em relação ao projeto de mistura. 
3.3.17. A fim de se evitar a formação de depressão transversal ao eixo da pista, as reversões de sentido dos 

equipamentos de compactação deverão ser suaves e com defasagem de parada entre faixas 
contíguas de ao menos 1 (um) metro. 

3.3.18. Todos os tampões de poços de visita deverão ser nivelados, deixando a superfície do pavimento sem 
degraus ou ressaltos que prejudiquem o conforto dos usuários. 

3.3.19. 	O preparo do concreto asfáltico deverá se dar preferencialmente em usina gravi étrica, podendo, 
contudo ser utilizada usina tipo contínua, desde que esta possua elementos suficie s de controle. 
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3.3.20. 	A usina deverá estar devidamente calibrada e possuir quantidade de silos dosadores frios compatíveis 
com o número de agregados utilizados na mistura, devendo ser vedada à mistura em separado de 
dois ou mais tipos de agregados, anteriormente à introdução destes nos respectivos silos. 

3.3.21. A temperatura de aquecimento do ligante asfáltico deverá ser determinada através da curva 
"viscosidade SSF x" "Temperatura", no qual a viscosidade do ligante seja de 85 segundos, mais ou 
menos 10 segundos. 

3.3.22. A temperatura dos agregados no instante da mistura deverá situar-se na faixa de temperatura 
compreendida entre a temperatura do ligante e 15°C acima, não devendo, contudo, ultrapassar 177°C. 

3.3.23. 	A fim de se evitar a volatilização dos aditivos melhoradores de adesividade, os tanques de 
armazenamento deverão ser mantidos abaixo de 130°C, sendo o CAP elevado à temperatura de 
mistura, tão somente no tanque de trabalho. 

3.3.24. O tempo mínimo de mistura deverá ser aquele em que se garanta o recobrimento de 100% das 
partículas dos agregados, não devendo, contudo, ser inferior a 30 segundos. 

3.3.25. 	Durante toda a produção da mistura asfáltica, deverá existir rigoroso controle tecnológico, o qual, além 
de acompanhamento do cumprimento do quanto aqui especificado, deverá garantir a fiel reprodução 
do traço estudado. 

3.3.26. 	Os veículos de transporte da mistura asfáltica deverão ser caminhões basculantes (capacidade 
mínima 6 m3), de caçamba metálica, provida de lonas para proteção da carga. 

3.3.27. 	ara efetuar a carga dos caminhões, estes deverão ser previamente vistoriados, dando ênfase especial 
às condições de limpeza de suas caçambas, as quais não deverão apresentar restos de massas 
asfáltica aderidas ou outros materiais prejudiciais, tais como solos, etc. 

3.3.28. 	A fim de se evitar que a mistura asfáltica venha a aderir nas caçambas, será permitido que estas 
sejam untadas com óleo diesel ou mineral; contudo, antes da efetivação da carga, estas deverão ser 
basculadas e assim permanecer por um mínimo de 05 (cinco) minutos, de forma que eventuais 
excessos ou concentrações de óleo sejam removidos. 

3.3.29. Nenhum transporte de mistura asfáltica deverá ocorrer sem que a carga encontre-se adequadamente 
protegida por lona. 

3.3.30. Será medido pelo volume de concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) acabado, nas dimensões 
especificadas em projeto (m3), considerando-se a conversão para toneladas através da densidade de 
(CBUQ) compactado de 2,4 t 1m3. 

3.3.31. 	O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários 
para a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente tipo (CBUQ), 
compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de 
agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga transporte até o local de aplicação, 
descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera 
também os serviços de mobilização e desmobilização. 

3.3.32. 	Em áreas onde o pavimento esteja danificado ou contaminado, o pavimento deverá ser regularizado, 
através do tamponamento prévio das "panelas" 

3.3.33. 	Entre a execução das camadas é necessária a aplicação de imprimadura betuminosa ligante para 
perfeita aderência das camadas. 

3.3.34. 	O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários 
para a execução de camada para base de pista de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente, 
compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de 
agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga transporte até o local de aplicação, 
descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento. Remunera 
também os serviços de mobilização e desmobilização. 

3.4. 	NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA (PV's): 
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3.4.1. 	Antes do início da execução dos serviços de recapeamento, a CONTRATADA deverá disponibilizar 
uma equipe para elevação dos níveis dos poços de visita. 

3.4.2. 	O serviço consiste na demolição de parte da chaminé do poço de visita, remoção do tampão existente 
para reaproveitamento. 

3.4.3. 	Após realizado os serviços descritos, a CONTRATADA deverá realizar o nivelamento do tampão de 
forma que tenha um acabamento final no mesmo nível do pavimento recapeado. 

3.5. 	EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  
a) Caminhões basculantes, providos de lona para proteção da carga; 
b) Caminhão tanque espargidor de asfalto; 
c) Caminhão tanque irrigador capacidade mínima 5.000 I; 
d) Rolo compressor Tanden, capacidade de 05 a 08 toneladas, vibratório; 
e) Rolo compressor de pneus; 
f) Vibroacabadora de concreto asfáltico com sistema de nivelamento. 

3.6. 	SINALIZAÇÃO DA OBRA:  
3.6.1. 	Segurança na Obra: Tomar todas as precauções e cuidados necessários, inclusive instalando 

sinalização de segurança no local, no sentido de garantir a segurança das pessoas. 

3.7. 	PLANINHA ORÇAMENTÁRIA:  
3.7.1. 	Idem CD no (Anexo VIII). 

3.8. 	MEMORIAL DESCRITIVO: 
3.8.1. 	Idem CD no (Anexo VIII). 

3.9. 	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO:  
3.9.1. 	Idem CD no (Anexo VIII). 

3.10. 	ORDEM DE SERVIÇOS:  
3.10.1. 	Toda e qualquer obra ou serviço objeto deste certame somente poderá ser iniciada após a 

autorização do Departamento de Obras desta municipalidade, mediante a emissão da Ordem de 
Serviço. 

3.11. 	COMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA:  
3.11.1. Para realização da obra, a CONTRATADA deverá disponibilizar o ACOMPANHAMENTO DIÁRIO do 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL para vistoria dos serviços executados juntamente com a fiscalização 
do DEPARTAMENTO DE OBRAS, devendo ser apresentado o diário de obras para anotações das 
providências. 

3.11.2. 	A fiscalização do cumprimento do objeto da presente licitação, inclusive para efeito de aplicação de 
penalidades, será atribuição de servidor(es) público(s) designado(s) pelo Departamento de Obras e 
Planejamento. 

3.11.3. 	Toda correspondência relativa à presente licitação, deverá ser protocolizada por escrito. 
3.11.4. Na hipótese da CONTRATADA negar-se a assinar o recebimento com protocolo de qualquer 

correspondência a ela dirigida, a mesma será enviada pelo correio, registrada ou por aviso de 
recebimento (AR), considerando-se desta forma entregue para todos os efeitos. 

3.11.5. 	Caberá à CONTRATADA providenciar e selecionar, a seu exclusivo critério, e contratar, em seu 
nome, a mão-de-obra necessária a execução do objeto da presente licitação, seja ela especializada 
ou não, técnica ou administrativamente, respondendo por todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários e sociais, não tendo os mesmos vínculo empregatício algum com a Prefeitura 
Municipal. 
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3.12. 	DO RECEBIMENTO DO OBJETO:  
3.12.1. 	O objeto da presente licitação será recebido: 
3.12.2. 	Provisoriamente, após vistoria completa realizada por servidor especialmente designado pelo 

Departamento de Obras e Planejamento mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 
até 15 (quinze) dias, contados da comunicação escrita da conclusão total do objeto pela 
CONTRATADA. 

3.12.3. 	O recebimento provisório estará caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento Provisório, 
devendo constar a expressa concordância em receber o objeto provisoriamente. 

3.12.4. 	Definitivamente, por servidor especialmente designado Departamento de Obras e Planejamento, 
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias da data de expedição 
do Termo de Recebimento Provisório. 

3.12.6. 	O recebimento definitivo estará caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento Definitivo, com 
a constatação da completa adequação da obra às especificações contratuais. 

3.12.7. 	O termo de recebimento definitivo deverá ser lavrado pelo Departamento de Obras e Planejamento. 
3.12.8. 	Constatadas irregularidades na obra, responsável/gestor, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 

deverá: 
3.12.8.1. Rejeitá-la, no todo ou em parte, se não corresponder às especificações do certame, determinando sua 

substituição/correção; 
3.12.8.2. Determinar sua complementação, havendo diferença de quantidades ou de partes; 
3.12.9. As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados do recebimento da notificação por escrito, mantido inalterado o preço inicialmente 
ofertado. 

3.12.10. Entende-se por concluído o objeto desta licitação quando da execução total do empreendimento, no 
prazo estabelecido, com a efetiva entrega, pela CONTRATADA, a Prefeitura Municipal, livre e em 
perfeitas condições de uso. 

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. 	A CONTRATADA deverá apresentar cópia autenticada em cartório da ART — Anotação de 

Responsabilidade, no prazo de 10 (dez) dias da data de emissão da primeira Ordem de Serviço sob 
pena de infração contratual e aplicação de multas.  

4.2. 	A CONTRATADA fornecerá e se responsabilizará por todos os materiais e a mão de obra necessária 
à execução das obras bem como carga, transporte e descarga da totalidade, equipamentos de 
proteção dos funcionários e ferramentas. 

4.3. 	O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado estranho de 
conservação e apresentação deverão ser substituídos em sua totalidade, num prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis. 

4.4. 	A CONTRATADA deverá apresentar assim que for exigido pelo Departamento de Obras o Laudo de 
Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme 
exigências normativas do DNIT. 

4.5. 	O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial — ANVISA, ABNT, INMETRO, 
NBR, etc., atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da 
Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

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

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. 	De imediato a partir da emissão da ordem de serviços emitida pelo departamento responsável. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. 	Conforme cronograma físico financeiro item 3.3. supracitado. 
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6.2. 	A periodicidade das medições será mensal. 
6.3. 	Vigência contratual de 720 (setecentos e vinte) dias. 

7. 	LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. 	Município de Conchal SP: 
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8. GARANTIANALIDADE: 
8.1. 	Os serviços executados terão garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados da data de emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo. 

9. VISITA: 
9.1. 	O licitante interessado em participar deste certame deverá vistoriar os possíveis locais dos 

empreendimentos, bastando apenas agendar o horário e data com o responsável pelo Departamento 
de Obras pelo telefone (19) 3866-8600 ramal 18, nos horários das 08:00 às 15:00 horas do 3° 
(terceiro) dia anterior à data do recebimento dos envelopes (Habilitação e Proposta). 

9.2. 	O licitante devera comprovar que pertencem ao quadro de funcionários da mesma ou que tem 
poderes para realizar tal ato, sendo que a empresa que a fizer receberá desta Prefeitura Municipal o 
"ATESTADO DE VISITA TÉCNICA". 

9.3. 	A comprovação mencionada no item 9.2. deverá ser feita através dos seguintes documentos: 
9.3.1. 	Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente 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; 

9.3.2. 	Tratando-se de Procurador: instrumento público de procuração ou instrumento particular, do qual 
constem poderes específicos para requerer o agendamento da Visita Técnica, acompanhada do 
correspondente documento, dentre os indicados no item 9.3.1., que comprove os poderes do 
mandante para a outorga; 

9.4. 	As despesas decorrentes dessa visita, bem como as demais incorridas na fase de proposta, correrão 
por conta da empresa interessada, sem qualquer direito à indenização, reembolso ou compensação a 
qualquer título. 

9.5. 	O profissional indicado pela licitante para realizar a Visita Técnica deverá ident.  car-se na data 
horário agendados, exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 
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9.6. 	A visita técnica será acompanhada por servidor designado pelo Departamento de Obras e 
Planejamento, o qual prestará todas as informações técnicas necessárias e certificará a visita. 

9.7. 	O Atestado de Vistoria deverá ser apresentado no envelope n° 01 — "Habilitação", nos termos do art. 
30, III, da Lei Federal n° 8.666/93. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. 	Antonio Francisco Bollella — Diretor do Departamento de Planejamento e Obras 
10.2. 	Guilherme Campos Locatelli — Chefe da Divisão de Execução e Supervisão de Obras 

11. FORMA DE PAGAMENTO: 
11.1. 	Convênio firmado entre o Município de Conchal e o Governo do Estado de São Paulo, através da 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL / SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM 
MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, n° do convênio 219/2019, sendo o valor total 
da obra de R$ 218.274,12 e o valor de repasse do Governo do Estado de São Paulo de 
R$ 200.000,00, gerando uma contrapartida do Município de R$ 18.274,12. 

12. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
12.1. 	As despesas decorrentes onerarão por conta das Dotações Orçamentárias dos Elementos relativos ao 

exercício de 2019, a saber: 
12.1.1. 	n° 44905191/154510011.1.005/02.10.01 (451) (452) - (Fonte: Tesouro). 
12.1.2. 	n° 44905191/154510011.1.005/02.10.01 (453) (454) - (Fonte: Estado). 
12.2. 	Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

13. ATA REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. 

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS: 
14.1. 	Conforme planilha orçamentária com referência CPOS no valor de R$ 218.274,12 (duzentos e dezoito 

mil reais, duzentos e setenta e quatro reais e doze centavos). 

15. RESPONSÁVELJGESTOR: 
15.1. 	Antonio Francisco Bollella - Diretor do Departamento de Planejamento e Obras 
15.2. 	Guilherme Campos Locatelli — Chefe da Divisão de Execução e Supervisão de Obras 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Santa Terra Construtora EIRELI — EPP. 
n° 01/20. 
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recapeamento alfaltico 
(Ruas Ignacio J. Paulo, dos Cravos e José Nogueira). 
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 Refundini, n° 118, Bairro Jardim Novo Horizonte, Conchal/SP, 
CEP 13.835-000. 
e-mail institucional prefeitoaconchal.sp.00v.br  
e-mail péssoal: vandomaqnussonRhotmail.com  
Telefon0, (19) 3866-1554 

if 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

1 0 0 2 1 7 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo CONTRATANTE: 
Nome: Luiz Vanderlei Magnusson 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 021.657.878-74 e RG: 14.110.514-8 SSP/SP 
Data de Nascimento: 22/09/1961 
Endereço residencial completo: Rua Luiz Refundini, n° 118, Bairro Jardim Novo Horizonte, Conchal/SP, 
CEP 13.835-000. 
e-mail institucional prefeitoaconchal.sp.gov.br  
e-mail pesd al: vandomacinusson@hotmail.com   
Telefone: (1 ) 3866-1554 

Pela CONTRATADA: 
Nome: Gabriela Mazon 
Cargo: Representante Legal 
CPF: 384.929.638-59 RG: 46.644.110-1 
Data de Nascimento: 08/12/1989 
Endereço residencial completo: Rua Floriza Maria da Conceição, 254 — Residencial Chácara Araruna em Araras SP 
CEP: 13606-205 
E-mail institucional: santaterra229Qyahoo.com,br 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): (19) 3542-7503 

Assinatura: 

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



LICITAÇÕES E ÇONTRATOS 

Assinado digitalmente garantindo 
autenticidade, validade jurídica e integridade. 

Página 37 

450021 

PREFEITURA MUNICIPAL 
CONCHAL 

www.diarioeletronicooficial.com.br/diario/conchal-sp  
2.160 de 24 de abril de 2018 

OUTROS ATOS 
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Edição n° 93 

96 50 unidades 

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

BTOBASE 0,646 

105 50 unidades 

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

NLAR_K_ /V1lEn 0,599 

04 
unidades 118 ABC Tesoura cirurgica ponta fina 

em aço inoxidável 15ern 18,299 

119 05 unidades 
Tesoura 	Metzemb aurn 
pequena delicada curva cm 
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 recapeamento 
alfaltico (Ruas Ignácio J. Paulo, dos Cravos c José Nogueira). — Contratante: Prefeitura 
do Município dc Conchal — Contratada: Santa Terra Construtora Eircli — EPP — 
Assinatura: 10/01/20. 
CONTRATO 02/20 — Processo 6.313/19 — Pregão Presencial 63/19 — Objeto: 
Contratação de empresa especializada para seguros de maquinas, tratores e implementos 
agrícolas da frota municipal. — Contratante: Prefeitura do Município dc Conchal —
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S.A — Assinatura: 10/01/20. 
CONTRATO 03/20 — Processo 7.419/19 — Inexigibilidade 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, (Lnan 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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Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão 
ICP-Brasil, em conformidade com a Medida 
Provisória n° 2.200-2, de 2001, garantindo a 
autenticidade, validade jurídica e integridade. 

O Município de CONCHAL dá garantia da 
autenticidade dos documentos vinculados a este site. 

Entidades do município de CONCHAL - SP 

Prefeitura do Município de Conchal 
CNPJ: 45.331.188/0001-99 

R. Francisco Ferreira Alves, 364 
(19) 3866-8600 

http://www.conchal.sp.gov.br/ 
diarioeletronicooficial.com.briconchal-sp 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente em 
conformidade com a MP n° 2.200-2, de 2001, 	null 
garantindo autenticidade, validade jurídica e 
integridade. 


