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ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045
Email: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 104/2021

Processo Licitatório nº 11.457/11.678/11.679/2021

(COM EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE )
AMPLA PARTICIPAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS/SP, através do Prefeito Municipal, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do menor preço unitário por item,
objetivando a Aquisição de veículos zero km para as Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária e Secretaria de
Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 10.024
de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 5.751 de 27 de setembro de 2021, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro
de 2006 com as alterações contidas na Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem:
Início
Data/Horário
04/11/2021 às 09h00min

Recebimento das Propostas

Término
Data/Horário
17/11/2021 às 09h00min

Abertura das Propostas
17/11/2021 às 09h01min
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA E EDITAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou Prefeitura Municipal de Cosmópolis
diretamente no Setor de Compras e Licitações, sito na Rua Dr. Campos Sales, 398 Centro – Cosmópolis/SP 13.150-027 ou
compras@cosmopolis.sp.gov.br , pelo telefone (19) 3812-8045
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão
registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária e Secretaria de Saúde e a Pregoeira Priscila Cristina Campos
Bezerra, designada pelo Decreto Municipal n° 5.751 de 27 de setembro de 2021, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM.
1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor, denominado Pregoeiro, mediante
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página
eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br
1.3 – Compõem o presente Edital os seguintes anexos:
I - Termo de Referência;
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II - Modelo Declaração de cumprimento aos requisitos de Habilitação;
III – Modelo Declaração de Idoneidade;
IV - Modelo de Declaração de Enquadramento como MEI, ME ou EPP;
V - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
VI - Modelo de Proposta Comercial;
VII – Modelo Minuta do Termo de Contrato;
VIII - Termo de Ciência e Notificação;
IX - Declaração de documentos à disposição do TCE-SP
2 - DO OBJETO:
2.1 - A presente licitação tem por objeto a Aquisição de veículos zero km para as Secretaria de Promoção Social e Ação
Comunitária e Secretaria de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas advindas do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
011103.8.244.8.2.41.449052480000.5.5000005-3760/4415
011002.10.301.7.2.11.449052480000.5.8000024-4637/4638
011001.10.122.7.2.2.449052480000.1.3100000-1954/3651
011002.10.301.7.2.11.449052480000.2.3120037-4537/4628
4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências do Edital e o respectivo cadastramento
junto a BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias.
4.1.1 A licitação será dividida em itens, conforme ANEXO I, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem
de seu interesse e o caso específico de EXCLUSIVIDADE MICROEMPRESAS E EMPRESAS PEQUENO
PORTE(ME/EPP) e AMPLA PARTICIPAÇÃO, para licitantes legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto
desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação solicitada, dia e horário
informados no preâmbulo deste Edital.
4.1.2 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) aptos à
participação no presente certame, aqueles que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.
4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
a) Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de Cosmópolis.
b) Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. Possuam
como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração
Pública do Município de Cosmópolis.
c) Estejam constituídas sob a forma de consórcio.
4.3 A participação em licitação expressamente reservada à Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI), por licitante que não se enquadre na definição legal reservada a essas categorias, configura
fraude ao certame, ficando o autor da conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar
com o Município de Cosmópolis, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais cominações legais (Acórdão TCU
298/2011 – Plenário).
4.4 A licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, caso queira usar os benefícios Lei
Complementar nº 123/2006, deverá apresentar junto ao credenciamento, declaração de enquadramento assinada pelo representante
legal ou credenciado, declarando ainda que não se enquadre em nenhum dos casos previstos no art. 3º, parágrafo 4º da mesma Lei.
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4.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;
4.7 A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item acima, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.
4.8 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
5 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
5.1 Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do Edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o
fizer em até 3 (três) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas.
5.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, em até três dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, no site BBMNet – Licitações Púbicas.
5.3 As respostas aos pedidos de esclarecimento serão divulgados pelo sistema e vincularão aos participantes e a administração.
5.4 Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o
terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.
5.5 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu
representante, manifestando sua intenção no prazo de mínimo 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendolhes obrigatório juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis na plataforma da BBMNet, sob pena de preclusão de seu direito.
Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente.
5.6 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse
direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
5.7 Eventual impugnação ao Edital poderá ser encaminhados por meio do sistema BBMNet Licitações, protocolados diretamente
na Prefeitura Municipal ou encaminhados através de serviço de postagem, devendo ser respeitado os prazos e horário de
expediente das 08:00 às 16:00 horas.
6 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
6.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
6.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3 - abrir as propostas de preços;
6.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
6.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
6.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
6.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
6.1.8 - declarar o vencedor;
6.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
6.1.10 - elaborar a ata da sessão;
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6.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
7 – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
7.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de
licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.
7.2 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de
atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br
7.2.1 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos
canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através
dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
8 – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES
8.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br
opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”
8.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na
primeira página deste edital.
8.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
8.3 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
8.3.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício
somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e
hora para a continuidade da sessão.
8.4 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e
horário para a continuidade do certame.
8.5 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser
acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações,
desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de
abertura desta licitação, conforme disposição legal.
9.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
9.2.1.1 - Os serviços/produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.
9.2.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico
com o VALOR UNITÁRIO DO ITEM, VALOR TOTAL; conforme solicitado.
9.2.1.3 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e
neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos
incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.
9.2.1.4 Anexar no portal da BBMNET no campo “FICHA TÉCNICA” catálogos e/ou prospectos com ficha técnica ou fotos
ilustrativas, juntamente com a proposta não identificada
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9.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as
informações no campo “FICHA TÉCNICA” ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da
Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio.
9.3.1. A LICITANTE QUE SE IDENTIFICAR DE QUALQUER FORMA DURANTE A SESSÃO, SERÁ
DESCLASSIFICADA.
10 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES
10.1 - A partir do horário previsto no Edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de
preços recebidas pelo sítio já indicado no preâmbulo deste Edital, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
10.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de
lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e
valor.
10.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.
10.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu
último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.
10.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao Pregoeiro a abertura e
gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.
10.4 ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema
informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe
duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento.
Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período
de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do
momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim,
sucessivamente.
10.5 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.
10.6 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item
também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe
duas”, é exibido.
10.7 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI.
10.8 O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da
etapa de lances.
10.9 Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não serão aceitos pedidos de desclassificação do
licitante para o lote/itens alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a sessão
de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante aduzindo em
defesa, causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.
11 – JULGAMENTO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por item/lote, para que seja
obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas,
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.
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11.2 O objeto proposto pela licitante deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termo de Referência ANEXO
I.
11.3 O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
11.4 Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro
negociará a redução do preço com o licitante.
11.5 Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará a regularidade de situação do
autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das
demais exigências para habilitação contidas no item 12 deste Edital.
11.6 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
11.7 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.
11.8 A proposta readequada da empresa vencedora deverá ser enviada no e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br/
licitacosmopolis@gmail.com e deverá conter:
11.8.1 Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos serviços/produtos;
11.8.2 O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
11.8.3 Especificação completa dos serviços/produtos oferecido conforme Termo de Referência deste Edital;
11.8.4 Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
11.8.5 A proponente deverá informar na proposta os dados do responsável pela assinatura do contrato (nome, cargo, RG e órgão
emissor, CPF, Data de Nascimento, Endereço residencial completo, Endereço Eletrônico –comercial e pessoal, telefone pessoal e
profissional para contato).
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1 Os documentos relativos à Habilitação da empresa vencedora previstos neste item, bem como, as declarações solicitadas
neste Edital, (quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP/MEI enviar também o Anexo IV), deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio do sistema BBMNET, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O(s) documento(s) que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que for(em) original(is), deverá(ão)
ser autenticado(s) ou assinados digitalmente.
12.2 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos
termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
12.3 A licitante que não possuir assinatura digital, deverá postar dentro de 24 (vinte e quatro) horas via correio (comprovando com
o código de rastreio)/ ou em até 3 (três) dias úteis entregar pessoalmente, contados da solicitação do Pregoeiro, juntamente com a
proposta final assinada e carimbada, os documentos de Habilitação relativos ao item 12.1, originais ou cópias autenticadas à
Prefeitura Municipal de Cosmópolis, localizada na Rua Dr. Campos Sales, n° 398 Centro – Cosmópolis/SP – CEP:13.150-027,
aos cuidados do Departamento de Compras e Licitações. Desde de que anexados no portal da BBMNET.
12.3.1 O código de rastreio da postagem deverá ser encaminhada ao Setor de Licitações através do email:
compras@cosmopolis.sp.gov.br/ licitacosmopolis@gmail.com
12.4 O não cumprimento do envio/ e ou entrega e o não encaminhamento pelo portal da plataforma BBMNET, dos
documentos de Habilitação, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste
Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

6

7

8

Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045
Email: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br

12.5. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados
eletronicamente.
12.6 Franqueada vista aos interessados dos documentos de Habilitação o prazo para análises será informado via “chat”, logo, será
aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
12.7 A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação
jurídica, regularidade fiscal, documentação complementar, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.
12.7.1 Habilitação Jurídica, conforme o caso:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou a última alteração contratual, se houver, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) 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 atividade assim o exigir.
e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, no caso de MEI;
f) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou
mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da
Equipe de Apoio, quando apresentados pessoalmente dentro do prazo estipulado neste Edital.

12.7.2 Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ – Comprovante de Inscrição e
de Situação Cadastral);
b) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), através da (Certidão Negativa de Débitos relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5452 de 1º de maio de 1943, com
validade em vigor na data da apresentação (CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);
e) O prazo de validade dos documentos necessário à habilitação deverá estar em vigência na data da abertura do presente Pregão,
sob pena de inabilitação do Licitante;
f) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (Cadastro de Contribuinte de ICMS – Cadesp) ou Municipal
(Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral) do domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo compatível de
atividade com o objetivo contratual;
g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
(Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
h) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei
(Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado);
i) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, através da (Certidão Negativa de débitos referentes a Tributos
Mobiliários) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
j) As certidões das letras “b” e “g” poderão ser apresentadas conjuntas através da apresentação da certidão conjunta negativa ou
positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, emitida através do link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1, pois desde o
dia 03/11/2014 não há emissão da certidão previdenciária. A Receita Federal expede uma única certidão que abrange a
regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros.
l) As certidões constantes das letras “b” e “g” serão aceitas separadamente, caso ainda estejam com o prazo de validade em vigor.
m) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que essa apresente alguma restrição;
n) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor;
o) O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período;
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p) A não regularização da documentação relativa à regularidade fiscal implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.
12.7.2.1 Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos serão
considerados válidos se emitidos em até 90 (noventa) dias.
Observações:
Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 206 do Código Tributário Nacional
(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).
12.7.3 Documentação Complementar
a) Declaração de Habilitação, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, conforme modelo (Anexo
II);
b) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que não foram declarados
inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas, conforme modelo (Anexo III);
c) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de enquadramento de
ME/EPP/MEI previsto na Lei Complementar nº. 123, conforme o caso, modelo (Anexo IV).
d) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo (Anexo V);
e) Cadastro de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacaodeapenados) e no TCU;
Observações: A DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DEVERÁ SER ANEXADA JUNTAMENTE COM
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
12.7.4 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, sendo aceita
somente quando expedida até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de entrega dos envelopes, desde que não contenha
o prazo de validade expresso.
a.1) Se tratando de empresas que estejam em recuperação judicial, apresentar “certidão positiva de recuperação judicial” já
homologada pelo juízo competente e em pleno vigor.
b) A falta de qualquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo
para complementação da documentação exigida para a Habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.
12.7.5 Qualificação Técnica
a) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido em papel timbrado, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, onde esteja declarado que a licitante tenha fornecido produto(s) ou serviço(s) semelhante(s) ao objeto da licitação, e
em cujo teor esteja claro a satisfação do atestante, em relação a qualidade do(s) produto(s)/ou serviço(s) e cumprimento da(s)
entrega(s)/ou realização(ões) acordadas, anexado juntamente com os documentos de Habilitação.
13 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
13.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e microempreendedores individuais
de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o
procedimento descrito a seguir:
13.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de
preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
13.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
13.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a
que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
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13.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedor individual sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada,
quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual.
13.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa
de pequeno porte ou microempreendedor individual. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos
de Habilitação, na forma do item 12.7 deste Edital.
13.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 13.1.2.1, o Pregoeiro convocará o representante da empresa de
pequeno porte, da microempresa ou microempreendedor individual mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema
eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o item/lote no prazo de 5 (cinco) minutos.
13.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual que porventura possuam lances ou propostas na
mesma deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.
13.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual que primeiro apresentar lance inferior ao
menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Pregoeiro, que encerrará a disputa do item/lote na
sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de Habilitação e da proposta de preços, conforme Edital.
13.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentálos. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão
considerados inválidos.
13.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, seja desclassificada pelo Pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta
não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
13.1.5 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, o Pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.
13.1.5.1 – A partir da convocação de que trata o item 13.1.5, a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de
mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.
13.1.5.2 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual exercite o seu direito de apresentar
proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece o item
12.7 deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços,
13.1.5.3 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual
obedecerá aos critérios gerais definidos neste Edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.
13.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da
notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver
manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.
14 – DOS RECURSOS
14. DOS RECURSOS
14.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema,
que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo
próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br.
14.2 O proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando
sua intenção no prazo máximo de 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes obrigatório juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis na plataforma BBMNET, sob pena de preclusão de seu direito. Os interessados ficam,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
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14.3 A falta de manifestação imediata do recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto
do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
14.4 Os memoriais de recursos e contrarrazões deverá ser encaminhados por meio eletrônico no sítio
www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, com cópia para o e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br/
licitacosmopolis@gmail.com
14.5 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade
competente.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 Após decididos os recursos, eventualmente interpostos, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto.
15.2 Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote/ item (ns) (s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).
15.3 A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.
16. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
16.1 O proponente vencedor terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do envio da convocação para assinar o
Contrato.
16.2 A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido sujeitará o mesmo à
aplicação das penalidades previstas no subitem 20.1 deste Edital.
16.3 Decorrido o prazo estipulado no subitem 16.1, e a adjudicatária não comparecer para assinar o contrato, decairá do direito à
contratação, sujeitando-se às sanções previstas neste Edital, de acordo com o artigo 81, da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das
demais medidas legais cabíveis.
16.4 Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não comparecer para assinar o contrato,
sem prejuízo das sanções aplicáveis, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.
17 – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DOS PREÇOS
17.1 O prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses, a partir da data de sua assinatura.
17.2 A prorrogação do prazo citado acima, caso comprovadamente necessário, somente será efetuada mediante justificativa
expressa apresentada pela parte interessada com a anuência da outra, antes do limite fixado para seu término.
17.3 Os preços são fixos e sem reajustes.
18 - FISCALIZAÇÃO
18.1 A fiscalização do perfeito cumprimento do objeto desta licitação será feita através da Secretaria Promoção Social e Ação
Comunitária, sendo o (a) gestor (a) do contrato o (a) Sr. (a) Osmar Felizato, CPF nº 108.001.788-74 – Administrador, e o mesmo
responsável pelo recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), podendo acionar órgão técnico competente sempre que necessário.
18.1.1 A fiscalização do perfeito cumprimento do objeto desta licitação será feita através da Secretaria de Saúde, sendo o (a)
gestor (a) do contrato o (a) Sr. (a) José Anselmo Tescari, CPF nº 068.425.758-000 – Auxiliar Administrativo III, e o mesmo
responsável pelo recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), podendo acionar órgão técnico competente sempre que necessário.
18.1.2 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
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19. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA E PAGAMENTO
19.1 Os veículos dos itens 1 e 3 deverão ser entregues no CDS – Central de Distribuição de Suprimentos – Endereço a Rua:
Luiz Leflock, nº 220 – Jardim Bela Vista - Cosmópolis/SP – CEP: 13.150-146 – Telefone: (19) 3872-1673 horário das 08:00
as 15 horas.
19.2 O veículo do item 2 deverá ser entregue na Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária a Rua: Monte Castelo,
nº 63 – Bairro Bosque - Cosmópolis/SP – CEP: 13.150-592 - Telefone: (19) 3872-7275 horário das 08:00 as 15 horas.
19.3 O prazo de entrega será de até 60 (sessenta) dias corridos após a assinatura do contrato;
19.4 A licitante vencedora se responsabilizará pelo transporte, carregamento, descarregamento do veículo no local de entrega, sem
cobrança de fretes ou taxas;
19.5 A empresa contratada deverá apresentar, juntamente com a sua nota fiscal, as notas fiscais de venda emitidas pela montadora
e pela concessionária;
19.6 Deverão constar nas notas fiscais o número do Pregão Eletrônico e local para entrega;
19.7 A contratada deverá oferecer cobertura total quanto ao conserto e substituição de todos os componentes do veículo com peças
originais, dentro do prazo de garantia;
19.8 No caso de devolução do veículo defeituoso e retirado o mesmo para manutenção fora da área do (Município) dentro do
período da garantia, o frete correrá por conta do fornecedor.
19.9 As Notas Fiscais deverão serem emitidas conforme entregas/ ou execução dos serviços e deverá indicar na Nota Fiscal (NFe) o número do Pregão para melhor identificação.
19.10 Para recebimento e fiscalização do objeto licitado, os servidores que atuarão nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei
8.666/93, da seguinte forma:
a) Receberão provisoriamente, no ato de entrega do (s) produto (s)/serviço (s), para efeito de posterior verificação da
conformidade dos mesmos com o solicitado na licitação;
b) Receberão definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade consequente aceitação, após o recebimento provisório.
c) O recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade
e características do (s) produto (s)/serviço (s) entregue (s)/realizado (s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência do Contrato.
19.10.1 O (s) produto (s)/serviço (s) que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados da data de notificação apresentada à Contratada, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
19.10.2 Caso as entregas e/ou substituições não sejam realizadas no prazo estabelecido acima, o gestor do Contrato iniciará
procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do
descumprimento seja justificado e aceito pela Prefeitura.
19.11 O pagamento será em até 30 (trinta) dias posteriores à data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica.
19.12 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou
acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem
como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
20 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1 Aos proponentes que ensejarem o retardamento da assinatura do contrato ou da entrega do objeto licitado, não mantiverem
a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou
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cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos
causados:
a) advertência;
b) multa, sendo:
b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou o cumprimento em desacordo com os termos do
Edital ou do Contrato, até o 15º (décimo quinto) dia, calculado sobre o valor remanescente do contrato, por ocorrência;
b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do
objeto, ou o cumprimento em desacordo com os Termos do Edital ou do Contrato, podendo ensejar a rescisão contratual; e
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir
do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o
caso, descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 5(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
20.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos
prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
20.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
20.4 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
20.5 As multas previstas no subitem 20.1. “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do
certame da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
21 - DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 O proponente é responsável pela fidelidade legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, da
ata de registro de preços ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
21.2 É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
21.3 Fica assegurado ao Município o direito de, por razões de interesse público, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a
presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
21.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Municipalidade não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório.
21.5 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
21.6 O valor ofertado nas propostas não sofrerá reajustes durante a execução do Contrato.
21.7 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que
os inabilitaram ou desclassificaram, conforme art. 48 § 3°.
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21.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
21.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e
considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente normal no Município.
21.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro
da Comarca de Cosmópolis-SP.
Cosmópolis, 03 de Novembro de 2021.

Antônio Claudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021
Processo Licitatório nº 11.457/11.678/11.679/2021
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Considerações Preliminares
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é a Aquisição de veículos zero km para as Secretaria de Promoção Social e
Ação Comunitária e Secretaria de Saúde.
2. Descrição dos veículos:
ITEM

QTDE

UNID

DESCRIÇÃO

01

1

Unid

Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO A. Fabricação
2021 / Modelo 2022. Com capacidade de volume não inferior a 7 metros cúbicos no total. Comprimento total mínimo de 4.740
mm. Comprimento mínimo do salão de atendimento de 2.500mm. Altura interna mínima do salão de atendimento de 2.000mm.
Diesel. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. A estrutura da cabine e da
carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas para 12V (DC). As tomadas
elétricas deverão manter uma distância mínima de 31cm de qualquer tomada de oxigênio. A iluminação do compartimento de
atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com
diâmetro mínimo de 150mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa
deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento
independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 (um) sinalizador principal do tipo barra linear ou em
formato de arco ou similar, com módulo único. 2 (dois) sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com
frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos
conceitos de LED. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons
distintos. Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1m. de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc. Sistema fixo de
oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mínimo de 16 lt. Em suporte individual, com cintas reguláveis e
mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade
diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0kgf/cm2 e manômetro. Na região da bancada, deverá existir uma
régua e possuir: fluxômetro, umidificador para O₂ e aspirador tipo venturi, com roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT
normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista
deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação,
aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item
5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 30.000 BTU’s e unidade condensadora de teto. Maca
retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente, com pés dobráveis, sistema
escamoteável, provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido.
Acompanham: colchonete. Balaústre: deverá ter 2 pega mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às
bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3
pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comprimento através de parafusos e com 2 sistemas de suporte
de soro deslizável, devendo possuir 2 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido
com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado.
Armário: armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura
espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos
com batente frontal de 50mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1m de comprimento por
0,40m de profundidade, com uma altura de 0,70m. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por
(cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros.

Unid

VEÍCULO NOVO: ZERO QUILÔMETRO.
Ano/modelo: 2021/2022 ou versão mais recente até a data da abertura da licitação
Fabricação nacional.
05 (cinco) portas sendo, 04 (quatro) laterais e 01 (uma) traseira.
Comportar 05 (cinco) passageiros, incluindo o motorista.
Cor branca.
Modelo Hatch.
Motorização 1.6, potência superior a 100 CV,
Câmbio manual de 06 (seis) velocidades: sendo 05 (cinco) a frente e 01 (uma) ré
Bicombustível (gasolina/ etanol).
Rodas aro entre 14” à 16”.
Direção hidráulica ou elétrica (original de fábrica),
Eletro hidráulica.
Ar condicionado (original de fábrica).
Vidros elétricos nas quatro portas (original de fábrica).
Travas elétricas (original de fábrica)
Alarme com controle remoto das travas nas portas (genuíno do modelo),
Protetor de cárter e câmbio,
Apoio de cabeça nos bancos dianteiro e traseiros com regulagem de altura,
Tanque de combustível mínimo de 50 litros.

Secretaria de Saúde
AMPLA
PARTICIPAÇÃO

02

1
Secretaria de
Promoção social
EXCLUSIVO
ME/EPP
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03

2
Secretaria de Saúde
AMPLA
PARTICIPAÇÃO

Unid

Porta- malas com capacidade de carga mínima de 300 litros com os bancos na posição normal.
Sistema de som (raio e entrada USB), antena integrada no veículo.
Tapetes emborrachados ou revestidos.
Garantia mínima de 1 (um) ano.
Todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo Contran.
VEÍCULO NOVO - ZERO QUILÔMETRO
. Ano/Modelo: 2022/2022.
. Fabricação Nacional.
. 5 portas, sendo 4 laterais e 1 traseira.
. Comportar cinco passageiros, incluindo o motorista.
. Cor Branca.
. Modelo: Sedã.
. Motorização entre 1.0 a 1.3 ou superior.
. Combustível: Bicombustível Gasolina / Etanol.
. Rodas aro entre 14” a 16”.
. Câmbio: manual de 5 (cinco) velocidades, sendo 4 a frente e uma ré ou superior.
. Direção: hidráulica ou elétrica, elétrica hidráulica.
. Ar condicionado.
. Tanque de combustível: mínimo de 50 litros.
. Porta- malas: com capacidade de carga mínima de 450 litros com os bancos na posição normal.
. Sistema de som (rádio e entrada USB).
. Tapetes emborrachados ou revestidos.
. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
. Demais equipamentos de segurança exigidos pela lei 9503/97.
. Deverá necessariamente estar em conformidade com as normas do PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar por
Veículos Automotores) e conter todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).

TERMO DE REFERÊNCIA
ITEM 2
1.
2.

OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de veículo zero kilômetro para o Programa Bolsa Família.
JUSTITICATIVA
De acordo com Decreto 5209 de 17de setembro de 2004 e portaria GM/MDS nº 754 de 20 de outubro de 2010 e atualizações posteriores, é papel dos
municípios dentro da tipificação do Programa Bolsa Família, identificar e cadastrar as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social através de busca
ativa.
O município de Cosmópolis possui diversos setores com bolsões de pobreza (favelas). Para isso é necessário a movimentação das equipes técnicas da
assistência social, o que demanda percorrer grandes distâncias dentro do município. Ademais, temos uma população rural que também é alvo do Programa
Bolsa Família e CAD ÚNICO.
Existem também demandas pelos bairros periféricos o município. Inclusive, muitas dessas visitas são realizadas em bairros bem afastados da zona
urbana, onde Cosmópolis faz divisa com cidades vizinhas como Paulínia e Americana. Cabe também destacar que, frequentemente são realizadas muitas
visitas durante o dia.
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021
Processo Licitatório nº 11.457/11.678/11.679/2021

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu ______________________________ (nome completo), RG nº _______________,
representante credenciado da
_____________________________________________
(denominação
da
pessoa
jurídica),
CNPJ
nº
__________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos
de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº ......./2021, realizado pela Prefeitura Municipal de
Cosmópolis SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

____________________, ____ de ____________de 2021

____________________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021
Processo Licitatório nº 11.457/11.678/11.679/2021

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela
Prefeitura Municipal de Cosmópolis, na modalidade Pregão Eletrônico nº ....../2021, que não fomos declarados inidôneos para
licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

___________________,_____de_____________________de 2021

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente

17

Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045
Email: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br

ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021
Processo Licitatório nº 11.457/11.678/11.679/2021

(MODELO) DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
______________________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
_________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o(a)
Sr.(a.)
_______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________, do CPF nº
_______________________, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na
presente data, é considerada:
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1º do art. 18A.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

___________________,_____de_____________________de 2021

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
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ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021
Processo Licitatório nº 11.457/11.678/11.679/2021
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666,
de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

____________________,_____de ____________de 2021.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO VI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021
Processo Licitatório nº 11.457/11.678/11.679/2021
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
A proposta deverá ser elaborada, obedecendo ao seguinte roteiro:
1 – REFERÊNCIAS DA EMPRESA:
Razão Social: ____________________________________________________________________________________________
CNPJ:__________________________________________________________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________________________________________________
Fone e Fax:____________________________E-mail:____________________________________________________________
Contato:_________________________________________________________________________________________________
Banco que a empresa mantém conta corrente:___________________________________________________________________
Agência:________________________ Conta Corrente Nº:_______________________________________________________
2. Especificação dos veículos:
ITEM

QTDE

UNID

DESCRIÇÃO

01

1

Unid

Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES
REMOÇÃO, TIPO A. Fabricação 2021 / Modelo 2022. Com capacidade de volume não
inferior a 7 metros cúbicos no total. Comprimento total mínimo de 4.740 mm.
Comprimento mínimo do salão de atendimento de 2.500mm. Altura interna mínima do
salão de atendimento de 2.000mm. Diesel. Equipado com todos os equipamentos de série
não especificados e exigidos pelo CONTRAN. A estrutura da cabine e da carroceria será
original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas para 12V
(DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31cm de qualquer
tomada de oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos:
Natural e Artificial - deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com
diâmetro mínimo de 150mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em
modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado
regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e
foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 (um) sinalizador principal do
tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único. 2 (dois)
sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com frequência mínima de
90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo
utilizar um dos conceitos de LED. Sinalizador acústico com amplificador de potência
mínima de 100W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos. Sistema de megafone com
ajuste de ganho e pressão sonora a 1m. de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc. Sistema fixo de
oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mínimo de 16 lt. Em
suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações,
trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes,
equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0kgf/cm2 e manômetro. Na região da
bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador para O₂ e aspirador
tipo venturi, com roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A
climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento do
motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para
o compartimento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado, com aquecimento e ventilação
tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica
deverá ser com mínimo de 30.000 BTU’s e unidade condensadora de teto. Maca retrátil,
com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente, com pés
dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que
permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre:
deverá ter 2 pega mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às
bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no
mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo
longitudinal do comprimento através de parafusos e com 2 sistemas de suporte de soro
deslizável, devendo possuir 2 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente
a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta
resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário:
armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco
para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um
armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50mm, para
apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1m de comprimento por
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0,40m de profundidade, com uma altura de 0,70m. Fornecimento de vinil adesivo para
grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais
e vidros traseiros.

02

1

Unid

Secretaria de
Promoção social
EXCLUSIVO
ME/EPP

03

2
Secretaria de Saúde
AMPLA
PARTICIPAÇÃO

Unid

VEÍCULO NOVO: ZERO QUILÔMETRO.
Ano/modelo: 2021/2022 ou versão mais recente até a data da abertura da licitação
Fabricação nacional.
05 (cinco) portas sendo, 04 (quatro) laterais e 01 (uma) traseira.
Comportar 05 (cinco) passageiros, incluindo o motorista.
Cor branca.
Modelo Hatch.
Motorização 1.6, potência superior a 100 CV,
Câmbio manual de 06 (seis) velocidades: sendo 05 (cinco) a frente e 01 (uma) ré
Bicombustível (gasolina/ etanol).
Rodas aro entre 14” à 16”.
Direção hidráulica ou elétrica (original de fábrica),
Eletro hidráulica.
Ar condicionado (original de fábrica).
Vidros elétricos nas quatro portas (original de fábrica).
Travas elétricas (original de fábrica)
Alarme com controle remoto das travas nas portas (genuíno do modelo),
Protetor de cárter e câmbio,
Apoio de cabeça nos bancos dianteiro e traseiros com regulagem de altura,
Tanque de combustível mínimo de 50 litros.
Porta- malas com capacidade de carga mínima de 300 litros com os bancos na posição
normal.
Sistema de som (raio e entrada USB), antena integrada no veículo.
Tapetes emborrachados ou revestidos.
Garantia mínima de 1 (um) ano.
Todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo Contran.
VEÍCULO NOVO - ZERO QUILÔMETRO
. Ano/Modelo: 2022/2022.
. Fabricação Nacional.
. 5 portas, sendo 4 laterais e 1 traseira.
. Comportar cinco passageiros, incluindo o motorista.
. Cor Branca.
. Modelo: Sedã.
. Motorização entre 1.0 a 1.3 ou superior.
. Combustível: Bicombustível Gasolina / Etanol.
. Rodas aro entre 14” a 16”.
. Câmbio: manual de 5 (cinco) velocidades, sendo 4 a frente e uma ré ou superior.
. Direção: hidráulica ou elétrica, elétrica hidráulica.
. Ar condicionado.
. Tanque de combustível: mínimo de 50 litros.
. Porta- malas: com capacidade de carga mínima de 450 litros com os bancos na posição
normal.
. Sistema de som (rádio e entrada USB).
. Tapetes emborrachados ou revestidos.
. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
. Demais equipamentos de segurança exigidos pela lei 9503/97.
. Deverá necessariamente estar em conformidade com as normas do PROCONVE
(Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores) e conter todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).
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OBSERVAÇÕES:
- Validade da proposta será de 60 dias corridos a contar da abertura dos Envelopes nº 01 – Proposta;
- Nos preços ofertados deverão estar inclusos todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros,
descarga/realização do (s) produto (s)/ serviço (s) e outras quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os
serviços/produtos ofertados;
- A proponente deverá informar os dados da pessoa que irá assinar o Contrato, caso for vencedora da licitação:
Nome:
Cargo:
RG:
- Órgão Emissor:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone pessoal e profissional

________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA LICITANTE

OBS: Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
(Proposta Readequada, após a sessão e encaminhada por email).
OBS:No portal deverá somente preencher valores sem dados da empresa para não se
identificar, sujeito a desclassificação
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ANEXO VII – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº ...../2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../2021
CONTRATO LT Nº ....../2021
O MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS, inscrito no CNPJ sob o nº 44.730.331/0001-52, com sede à Rua: Dr Campos Sales, nº 398
– Centro – Cosmópolis/SP – CEP: 13.150-027, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo (s) Prefeito
Municipal Antônio Claudio Felisbino Junior, portador do Rg sob o n.º: ........ e CPF sob o nº ........... residente e domiciliado a Rua:
.................................. e a empresa ........., inscrita no CNPJ sob o nº ........., a Rua .........., representada neste ato pelo(a) Sr (a)
.........., portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. ....... e inscrito(a) no CPF/MF sob nº ......., resolvem celebrar o presente
Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº ..../2021, na modalidade Pregão
Eletrônico nº ..../2021, do tipo menor preço unitário por item, sob a regência da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº
8.666/93 e demais normas pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este Contrato tem como objeto a Aquisição de veículos zero km para as Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária
e Secretaria de Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
2.1 Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a solicitação, autorização, acompanhamento, fiscalização, conferência
dos produtos objeto deste Contrato será realizado através da Secretaria Promoção Social e Ação Comunitária, sendo o (a)
gestor (a) do contrato o (a) Sr. (a) Osmar Felizato, CPF nº 108.001.788-74 – Administrador, e o mesmo responsável pelo
recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), podendo acionar órgão técnico competente sempre que necessário.
2.1.1 Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a solicitação, autorização, acompanhamento, fiscalização, conferência
dos produtos objeto deste Contrato será realizado através da Secretaria de Saúde, sendo o (a) gestor (a) do contrato o (a) Sr. (a)
José Anselmo Tescari, CPF nº 068.425.758-000 – Auxiliar Administrativo III, e o mesmo responsável pelo recebimento do (s)
produto (s)/serviço (s), podendo acionar órgão técnico competente sempre que necessário.
§ 1º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
São condições gerais deste Contrato:
I. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, aplicando-se,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado
com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93.
II. Obedecido ao disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas aquisições, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
III. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total
ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.
IV. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela
CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em
pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo o CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
V. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber os produtos em desacordo com o previsto neste
Contrato ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do
previsto no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e aplicar as sanções estipuladas na Cláusula Nona deste Contrato.
VI. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade
administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE, seus
servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo,
resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
VII. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, em operações financeiras ou
como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de sanção, inclusive rescisão contratual.
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CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I. A CONTRATADA obriga-se a:
a) Executar o objeto deste Contrato em conformidade com as especificações contidas no Anexo I deste Edital;
b) Responsabilizar-se, por sua conta e risco, da realização dos serviços em conformidade com o Edital;
c) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada no preâmbulo
do presente Contrato, bem como as suas cláusulas, preservando o CONTRATANTE de qualquer demanda ou
reivindicação que seja de responsabilidade da CONTRATADA;
d) Manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção desta contratação, bem como reapresentar os documentos com prazo de validade expirado.
II. O CONTRATANTE obriga-se a:
a) Proporcionar à CONTRATADA as condições necessárias à execução deste Contrato;
b) Pagar pelos veículos entregues;
c) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade ou defeito encontrados no objeto contratual, fixando-lhe, quando
não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-los.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
Pelo objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, sem nenhum custo adicional ou reajustes a
importância total de R$ ................... ( ).
§ 1º O pagamento devido à CONTRATADA somente será realizado mensalmente mediante a efetiva e satisfatória realização dos
serviços, nas condições especificadas neste Contrato e no Edital.
§ 2º - A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal na Secretaria responsável;
§ 3º - O pagamento devido pelo CONTRATANTE será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal eletrônica devidamente atestada pela Secretaria
requisitante;
§ 4º - Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou
acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem
como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
§ 5º - A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais,
especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias;
§ 6º - O CONTRATANTE, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que
sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no § 3º acima será contado somente a partir da reapresentação
do documento, desde que devidamente sanado o vício;
§ 7º - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da
prestação dos serviços;
§ 8º - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará ao CONTRATANTE plena, geral e
irretratável quitação da remuneração do período, referente aos serviços nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir
a qualquer título, tempo ou forma.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA E PAGAMENTO
6.1 Os veículos dos itens 1 e 3 deverão ser entregues no CDS – Central de Distribuição de Suprimentos – Endereço a Rua:
Luiz Leflock, nº 220 – Jardim Bela Vista - Cosmópolis/SP – CEP: 13.150-146 – Telefone: (19) 3872-1673 horário das 08:00
as 15 horas.
6.2 O veículo do item 2 deverá ser entregue na Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária a Rua: Monte Castelo,
nº 63 – Bairro Bosque - Cosmópolis/SP – CEP: 13.150-592 - Telefone: (19) 3872-7275 horário das 08:00 as 15 horas.
6.3 O prazo de entrega será de até 60 (sessenta) dias corridos após a assinatura do contrato;
6.4 A licitante vencedora se responsabilizará pelo transporte, carregamento, descarregamento do veículo no local de entrega, sem
cobrança de fretes ou taxas;
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6.5 A empresa contratada deverá apresentar, juntamente com a sua nota fiscal, as notas fiscais de venda emitidas pela montadora e
pela concessionária;
6.6 Deverão constar nas notas fiscais o número do Pregão Eletrônico e local para entrega;
6.7 A contratada deverá oferecer cobertura total quanto ao conserto e substituição de todos os componentes do veículo com peças
originais, dentro do prazo de garantia;
6.8 No caso de devolução do veículo defeituoso e retirado o mesmo para manutenção fora da área do (Município) dentro do
período da garantia, o frete correrá por conta do fornecedor.
6.9 As Notas Fiscais deverão serem emitidas conforme entregas/ ou execução dos serviços e deverá indicar na Nota Fiscal (NF-e)
o número do Pregão para melhor identificação.
6.10 Para recebimento e fiscalização do objeto licitado, os servidores que atuarão nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei
8.666/93, da seguinte forma:
a) Receberão provisoriamente, no ato de entrega do (s) produto (s)/serviço (s), para efeito de posterior verificação da
conformidade dos mesmos com o solicitado na licitação;
b) Receberão definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade consequente aceitação, após o recebimento provisório.
c) O recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade
e características do (s) produto (s)/serviço (s) entregue (s)/realizado (s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência do Contrato.
6.10.1 O (s) produto (s)/serviço (s) que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados da data de notificação apresentada à Contratada, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
6.10.2 Caso as entregas e/ou substituições não sejam realizadas no prazo estabelecido acima, o gestor do Contrato iniciará
procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do
descumprimento seja justificado e aceito pela Prefeitura.
6.11 O pagamento será em até 30 (trinta) dias posteriores à data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica.
6.12 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias
por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DOS PREÇOS
7.1 O prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses, a partir da data de sua assinatura.
7.2 A prorrogação do prazo citado acima, caso comprovadamente necessário, somente será efetuada mediante justificativa
expressa apresentada pela parte interessada com a anuência da outra, antes do limite fixado para seu término.
7.3 Os preços são fixos e sem reajustes.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido:
I. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº
8.666/93.
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada à observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
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CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES
9.1 A CONTRATADA, apresentando documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a
proposta, falhando ou fraudando na execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com o Município de Cosmópolis e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de
Fornecedores do Município de Cosmópolis, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e
demais cominações legais.
§ 1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia, calculado sobre o valor
remanescente do contrato, por ocorrência.
II. 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do
objeto, com a consequente rescisão contratual; e
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do
Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
§ 2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
§ 3º - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos
prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
9.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.4 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
9.5 As multas previstas no subitem 9.1. “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do certame
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
10.1 As publicações referente a este Pregão Eletrônico serão publicadas no Semanário Eletrônico Municipal e Diário Oficial da
União.
10.1.1 O extrato deste contrato será publicado no Semanário Eletrônico Municipal e Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
...................................................................................................................
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - Fazem parte integrante deste contrato o Edital de Pregão Eletrônico nº ....../2021, e todos os documentos constantes do Processo
Licitatório nº ......./2021.
II – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei
8.666/93.
III – Vincula-se ao presente contrato, para todos os efeitos legais, ficando dele fazendo parte integrante, o edital de licitação, o
memorial descrito, a proposta apresentada pela CONTRATADA e todos os demais documentos constantes do Processo Licitatório
nº ......../2021.
IV – A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do presente contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
V - Aplica-se à execução deste contrato, inclusive aos casos omissos, a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, conferindo-se à
Administração Pública todas as prerrogativas que lhe decorrem da referida Lei, inclusive aquelas previstas em seu art. 58.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Cosmópolis, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais conflitos de interesses
decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
juntamente com 02 (duas) testemunhas.
Cosmópolis, ____ de _______________ de 2021.

________________________________
Prefeito Municipal

______________________
Contratada

_________________________
Gestor (a) do Contrato

Testemunhas:
1) __________________________

2)___________________________
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ANEXO VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../2021
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(este termo deverá ser assinado somente pela licitante vencedora do certame)
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
CONTRATADO:
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO: Aquisição de veículos zero km para as Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária e Secretaria de Saúde,
conforme especificações constantes no Anexo I do Edital
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 nº 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 da União, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 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.
LOCAL e DATA:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo: Prefeito Municipal
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
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Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

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

RG:

RG:
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ANEXO IX – PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../2021

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
OBJETO: Aquisição de veículos zero km para as Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária e Secretaria de Saúde,
conforme especificações constantes no Anexo I do Edital
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos
originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Cosmópolis, ...... de .................... de ...........
RESPONSÁVEL:
.................................................................
E-mail institucional: x
E-mail pessoal: x
Assinatura:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 109/2021 Processo Licitatório nº 10.783/2021
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS/SP, através do Prefeito Municipal, torna público, para o
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM, objetivando a Aquisição de materiais para realização de obras da
Secretaria de Saneamento Básico, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital, conforme especificações
constantes no Anexo I deste Edital. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002, Decreto Federal N° 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 4.008 de 03 de
novembro de 2009, Decreto N° 5.419 de 02 de março de 2020, Lei Complementar N° 123 de 14 de dezembro de
2006 com as alterações contidas na Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, a Lei Federal
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem:
Início
Data/Horário
29/10/2021

Recebimento das Propostas

Término
Data/Horário
16/11/2021 às 09hs

Abertura das Propostas
16/11/2021 às 09:01hs
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA E EDITAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou Prefeitura Municipal de
Cosmópolis diretamente no Setor de Compras e Licitações, sito na Rua Dr. Campos Sales, 398 Centro –
Cosmópolis/SP 13.150-027 ou compras@cosmopolis.sp.gov.br, pelo telefone (19) 3812-8030/ 8045.
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa
forma, serão registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A Secretaria de Esportes e a Pregoeira Marilei Apda. Lima Marsola, designada pelo Decreto nº 5.623 de 15 de
janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados
anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
UNITÁRIO DO ITEM.
1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor,
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
"BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço
www.bbmnetlicitacoes.com.br
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1.3 – Compõem o presente Edital os seguintes anexos:
I - Termo de Referência;
II - Modelo Declaração de cumprimento aos requisitos de Habilitação;
III – Modelo Declaração de Idoneidade;
IV - Modelo de Declaração de Enquadramento como MEI, ME ou EPP;
V - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
VI - Modelo de Proposta Comercial;
VII - Termo de Ciência e Notificação;
VII - Modelo Minuta do Termo de Contrato;
IX - Declaração de documentos à disposição do TCE-SP.
2 - DO OBJETO:
2.1- A presente licitação tem por objeto a Aquisição de materiais para realização de obras da Secretaria
de Saneamento Básico, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 - As despesas advindas do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
011301.17.512.3.2.2.339030240000.1.1100000-3109/3121

4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências do Edital e o respectivo
cadastramento junto a BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias.
4.1.1 A licitação será dividida em itens, conforme ANEXO I, facultando-se ao licitante a participação em quantos
itens forem de seu interesse, para licitantes legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta
licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação solicitada, dia e
horário informados no preâmbulo deste Edital.
4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
a) Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de Cosmópolis.
b) Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.
Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado
na Administração Pública do Município de Cosmópolis.
c) Estejam constituídas sob a forma de consórcio.
5 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
5.1 Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do Edital de licitação perante a Administração, o licitante
que não o fizer em até 3 (três) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas.
5.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, em até três dias
úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, no site BBMNet – Licitações
Púbicas.
5.3 As repostas aos pedidos de esclarecimento serão divulgados pelo sistema e vincularão aos participantes e a
administração.
5.4 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu
representante, manifestando sua intenção no prazo de mínimo 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas
razões, sendo-lhes obrigatório juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis na plataforma da BBMNET, sob pena
de preclusão de seu direito. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
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5.5 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na
decadência desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
5.6 Eventual impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro ou protocolado na Prefeitura Municipal de
Cosmópolis endereçado ao Setor de Compras e Licitações, no endereços no preâmbulo, encaminhados para o mesmo
endereço através de serviço de postagem ou podendo também ser encaminhados por meio do sistema BBMNet
Licitações com cópia para o e-mail compras@cosmopolislsp.gov.br , devendo ser respeitado os prazos e horário de
expediente das 08:00 às 16:00 horas.
6 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
6.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
6.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3 - abrir as propostas de preços;
6.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
6.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
6.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
6.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
6.1.8 - declarar o vencedor;
6.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
6.1.10 - elaborar a ata da sessão;
6.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
7 – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
7.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente
no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes
(fornecedores)”.
7.2 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central
de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br
7.2.1 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida
através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas
(horário de Brasília) através dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
8 – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES
8.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio
www.bbmnetlicitacoes.com.br opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”
8.1.1 As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme
indicação na primeira página deste edital.
8.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão.
8.3 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação
no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.3.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá
reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde
será designado dia e hora para a continuidade da sessão.
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8.4 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará
novo dia e horário para a continuidade do certame.
8.5 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve
ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos,
convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências
contidas no Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da
sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.
9.2.1 Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
9.2.1.1 Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de
Referência.
9.2.1.2 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema
eletrônico com o VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, conforme solicitado.
9.2.1.3 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema
eletrônico e neles deverão estar inclusas todas as despesas, tais como, frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos
e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.
9.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as
informações no campo “FICHA TÉCNICA” ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do
sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio.
9.3.1. A licitante que se identificar de qualquer forma durante a sessão, será desclassificada.
10 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES
10.1 A partir do horário previsto no Edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das
propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no preâmbulo deste Edital, passando o Pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das propostas.
10.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar
da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
10.2.1 Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão
consideradas lances.
10.2.2 Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior
ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.
10.3 Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao Pregoeiro a abertura e
gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.
10.4 ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática.
O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão
pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo
programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço
registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará
automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance,
reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente.
10.5 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado
acima.
10.6 Iniciadas a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do
lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Doulhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido.
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10.7 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e
45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI.
10.8 O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o
encerramento da etapa de lances.
10.9 Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não serão aceitos pedidos de
desclassificação do licitante para o lote/itens alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco
da mesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido
de desclassificação do licitante aduzindo em defesa, causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram
por responsabilidade objetiva do licitante.
11 – JULGAMENTO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM",
podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance
de menor valor por item/lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados
os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais
condições definidas neste Edital.
11.2 O objeto proposto pela licitante deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termo de
Referência ANEXO I.
11.3 O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências
contidas no Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
11.4 Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o
Pregoeiro negociará a redução do preço com o licitante.
11.5 Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará a regularidade de
situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará,
também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas no item 12 deste Edital.
11.6 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda
ao Edital.
11.7 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas
neste Edital.
11.8 A proposta readequada da empresa vencedora deverá ser enviada no e-mail licitacosmopolis@gmail.com
/compras@cosmopolis.sp.gov.br e deverá conter:
11.8.1 Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto;
11.8.2 O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
11.8.3 Especificação completa do produto oferecido conforme Termo de Referência deste Edital;
11.8.4 Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
11.8.5 Dados do responsável pela assinatura do Contrato.
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1 Os documentos relativos à Habilitação da licitante vencedora previstos neste item, bem como, as declarações
solicitadas neste Edital, (quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP/ME enviar também o Anexo IV),
deverão ser encaminhados exclusivamente por meio do sistema BBMNET, conforme regras de aceitação
estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br. O(s) documento(s) que necessitar(em) de assinatura
e/ou o(s) que for(em) original(is), deverá(ão) ser autenticado(s) ou assinados digitalmente.
12.2 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICPBrasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão
verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em
papel.
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12.3 A licitante que não possuir assinatura digital, deverá postar dentro de 24 (vinte e quatro) horas via correio
(comprovante com o código de rastreio) ou em até 3 (três) dias úteis entregar pessoalmente, contados da solicitação
do Pregoeiro juntamente com a proposta final assinada e carimbada, os documentos de Habilitação relativos ao item
12.1, originais ou cópias autenticadas à Prefeitura Municipal de Cosmópolis, localizada na Rua Dr. Campos Sales,
398 - Centro – Cosmópolis/SP - Cep: 13150-027, aos cuidados do Departamento de Compras e Licitações. Desde de
que anexados no portal da BBMNET.
12.3.1 O código de rastreio da postagem deverá ser encaminhada ao Setor de Licitações através do e-mail:
licitacosmopolis@gmail.com / compras@cosmopolis.sp.gov.br.
12.4 O não cumprimento do envio e ou entrega e o não encaminhamento pelo portal da plataforma BBMNET,
dos documentos de Habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da
licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a
proposta ou o lance subsequente.
12.5 A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos
documentos enviados eletronicamente.
12.6 Franqueada vista aos interessados dos documentos de Habilitação, o prazo para análise será informado via
“chat”, logo, será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
12.7 A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios
de habilitação jurídica, regularidade fiscal, documentação complementar, qualificação econômico-financeira
e qualificação técnica:
12.7.1 Habilitação Jurídica, conforme o caso:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou a última alteração contratual, se houver, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) 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 atividade assim o exigir.
e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, no caso de MEI;
f) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório
competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro
ou por um dos membros da Equipe de Apoio, quando apresentados pessoalmente dentro do prazo estipulado neste
Edital.
12.7.2 Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ – Comprovante
de Inscrição e de Situação Cadastral);
b) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), através da (Certidão Negativa de
Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade Fiscal
do FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5452
de 1º de maio de 1943, com validade em vigor na data da apresentação (CNDT- Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas);
e) O prazo de validade dos documentos necessário à habilitação deverá estar em vigência na data da abertura
do presente Pregão, sob pena de inabilitação do Licitante;
f) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (Cadastro de Contribuinte de ICMS – Cadesp) ou
Municipal (Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral) do domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao
seu ramo compatível de atividade com o objetivo contratual;
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g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na
forma da Lei; (Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
h) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente,
na forma da Lei (Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo – site:
www.dividaativa.pge.sp.gov.br);
i) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, através da (Certidão Negativa de débitos referentes
a Tributos Mobiliários) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
j) As certidões das letras “b” e “g” poderão ser apresentadas conjuntas através da apresentação da certidão
conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida
ativa
da
união,
emitida
através
do
link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=
1, pois desde o dia 03/11/2014 não há emissão da certidão previdenciária. A Receita Federal expede uma única
certidão que abrange a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros.
k) As certidões constantes das letras “b” e “g” serão aceitas separadamente, caso ainda estejam com o prazo de
validade em vigor.
l) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que essa apresente alguma restrição;
m) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor;
n) O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período;
o) A não regularização da documentação relativa à regularidade fiscal implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Observações:
Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 206 do Código
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).
12.7.3 Documentação Complementar
a) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra
em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo (Anexo V):
b) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que não foram
declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas, conforme modelo (Anexo III);
c) Declaração de Habilitação, conforme modelo (Anexo II);
d) Declaração de Enquadramento como ME, EPP ou MEI (Anexo IV)
12.7.4 Pesquisas
a) Pesquisa de Relação de apenados no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo resultado não conste a licitante, extraída
do site: https://tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados;
b) Pesquisa de Certidão Negativa de Inidôneo, extraída do site: https://contas.tcu.gov.br/

12.7.5 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica,
sendo aceita somente quando expedida até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de entrega dos
envelopes, desde que não contenha o prazo de validade expresso, que será apresentada junto a Habilitação.
a.1) Se tratando de empresas que estejam em recuperação judicial, apresentar “certidão positiva de recuperação
judicial” já homologada pelo juízo competente e em pleno vigor.
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13 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
13.1 O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e microempreendedores
individuais de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de
2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:
13.1.1 Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta
eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
13.1.1.1 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento
diferenciado.
13.1.2 Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações
de empate a que se referem os §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
13.1.2.1 Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada,
quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual.
13.1.2.2 Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Neste caso, o pregoeiro convocará a arrematante a
apresentar os documentos de Habilitação, na forma do item 12.7 deste Edital.
13.1.3 Caso ocorra a situação de empate descrita no item 13.1.2.1, o Pregoeiro convocará o representante da empresa
de pequeno porte, da microempresa ou microempreendedor individual mais bem classificada, imediatamente e por
meio do sistema eletrônico, a ofertar o lance inferior ao menor lance registrado para o item/lote no prazo de 5(cinco)
minutos.
13.1.3.1 Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado,
as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual que porventura possuam
lances ou propostas na mesma deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor
proposta.
13.1.3.2 A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual que primeiro apresentar lance
inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Pregoeiro, que encerrará a
disputa do item/lote na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de Habilitação e da proposta de preços,
conforme Edital.
13.1.3.3 O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito
de apresenta-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu
término serão considerados inválidos.
13.1.4 Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa
de pequeno porte ou microempreendedor individual, seja desclassificada pelo Pregoeiro, por desatendimento ao
edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
13.1.5 No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte
ou microempreendedor individual, o Pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.
13.1.5.1 A partir da convocação de que trata o item 13.1.5, a microempresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do
“chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.
13.1.5.2 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual exercite o seu direito de
apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá a partir da apresentação desta no “chat mensagens”,
conforme estabelece o item 12.7 deste Edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços.
13.1.5.3 O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor
individual obedecerá aos critérios gerais definidos neste Edital, observadas as particularidades de cada pessoa
jurídica.
13.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas
de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco dias) úteis para a regularização da documentação,
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contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser
prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.
14. – DOS RECURSOS
14.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada
no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto,
exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br.
14.2 O proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante,
manifestando sua intenção no prazo máximo de 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendolhes obrigatório juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis na plataforma BBMNET, sob pena de preclusão de
seu direito. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente.
14.3 A falta de manifestação imediata do recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro
adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do
procedimento licitatório.
14.4 Os memoriais de recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados por meio eletrônico no sítio
www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, com cópia para o e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br
14.5 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à
autoridade competente.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor.
15.2 Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).
15.3 A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.
16- DA VIGÊNCIA
16.1 O prazo de vigência da Contrato de preços será de 03 (três) meses.
17. FISCALIZAÇÃO
17.1 A fiscalização do perfeito cumprimento do objeto desta licitação será feita através da Secretaria de
Saneamento Básico, sendo o gestor do Contrato o Sr.º Edmilson Souza Ribeiro, CPF nº 270.184.978-09
Cargo: Encanador I, podendo acionar o órgão competente sempre que necessário;
17.1.1 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a
responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes desta Contrato de
Preços.
18 - DO REAJUSTE
18.1 - O preço será fixo e irreajustável.
19 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO PAGAMENTO
19.1 Os produtos deverão ter entrega única, em até 30 dias, a contar da data de assinatura do Contrato e emissão
de autorização de fornecimento.
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19.2 Local para entrega:
- Os itens deverão ser entregues na Rua 15 de Novembro, 101 – Centro – Cosmópolis/SP CEP: 13150-035 fone:
(19) 3812-1001, no horário comercial das 08:00 as 16:00 horas.
19.3 Os produtos deverão ser acondicionados de forma a não se sujeitar a danificação no transporte e/ou entrega.
19.4 Será permitido apenas 01 (uma) marca para cada item, mantidas até o final do Contrato.
19.5 A licitante vencedora se responsabilizará pelo transporte, entrega, carregamento, descarregamento dos
materiais no local da entrega.
19.6 Deverá constar na nota fiscal o número deste Pregão e endereço de entrega;
19.7 O pagamento devido à CONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal
eletrônica, referente aos medicamentos entregues.
19.8 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais
ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação
aplicável, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em
relação ao atraso verificado.
20 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1 Aos proponentes que ensejarem o retardamento da assinatura do contrato ou da entrega do objeto licitado, não
mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo,
fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções,
sem prejuízo da reparação dos danos causados:
a) advertência;
b) multa, sendo:
b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou o cumprimento em desacordo com
os termos do Edital ou do Contrato, até o 15º (décimo quinto) dia, calculado sobre o valor remanescente do contrato,
por ocorrência;
b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na
execução do objeto, ou o cumprimento em desacordo com os Termos do Edital ou do Contrato, podendo ensejar a
rescisão contratual; e
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento
contratual.
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 2 (dois)
anos e, se for o caso, descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 5(cinco) anos ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou
a penalidade;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
20.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e
recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
20.3 As multas previstas no subitem 20.1 “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
vencedor do certame da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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21 - DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 A presente licitação necessariamente em contratação, podendo a autoridade competente revogá-la, no todo ou
em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovadas ou anulá-la por ilegalidade,
de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, divulgando na imprensa oficial para conhecimento
dos participantes da licitação. O Pregoeiro poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento
das propostas ou para sua abertura.
21.2 É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências
com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
21.3 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
21.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
21.5 Não serão admitidas a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto do contrato, a
associação do contrato com outrem, bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, que impliquem em substituição
do contratado por outra pessoa.
21.6 O contratado fica obrigadas a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsão
contida nos § 1° e § 2°, do artigo 65, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
21.7 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão
pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada na própria sessão, sem prejuízo de outras formas de
publicidade.
21.8 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio
de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial da União e Semanário
Eletrônico.
21.9 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, observada a legislação pertinente.
21.10 O pregoeiro poderá, até o dia anterior á data prevista no preâmbulo deste Edital, alterar as condições do mesmo,
as especificações e qualquer exigência pertinente a este certame, desde que fixe um novo prazo, não inferior a 08
(oito) dias úteis a contar da publicação das alterações, ou caso as alterações não sejam significativas (não altere
substancialmente o teor da proposta) manterá a data para entrega dos documentos. O Edital e seus Anexos estarão
disponíveis pessoalmente, no endereço constante no preâmbulo deste Edital.
21.11 As interessadas poderão formular consultas, sempre por escrito e na abordagem do caso concreto, até 02 (dois)
dias úteis antes da abertura dos envelopes, dirigindo-se ao Pregoeiro, que atende ao público de segunda a sexta-feira,
no horário das 8:00 às 16:00 horas, com endereço no preâmbulo deste Edital.
21.12 Consideram-se partes integrante e indivisível deste Instrumento quaisquer condições que estiverem inclusas
em seus Anexos.
21.13 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de Cosmópolis-SP.
Prefeitura Municipal de Cosmópolis, 28 de outubro de 2021.

...............................................................
Sr.Antônio Claúdio Felisbino Junior
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2021
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Considerações Preliminares
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é o Aquisição de materiais para realização de obras da Secretaria

de Saneamento Básico.

2. Especificação dos materiais:
ITEM

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO

01

75

Unid.

Selo Elástico – Ocre com trava DN 200X100MM

02

75

Unid.

Curva Curta - PV Ocre DN 100X90º com anel

03

75

Unid.

Tubo PVC – Ocre Liso DN 10MM JEI

04

150

BR.

Tubo PVC/PBA - DN 50 de 60 MM classe 15 JEI

05

05

Pç.

Tampão em Ferro Fundido – dúctil articulado 600mm classe 400 com
anel antí-ruído. Classe 400

06

05

Und.

Zimbra de Concreto, 1,00 x 0,50m

07

06

Und.

Zimbra de Concreto, 3,00 x 0,50m

08

05

Pç

Cone de Concreto, 1,00 x 0,60m
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2021
Processo Licitatório nº 10.783/2021
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu ______________________________ (nome completo), RG nº _______________, representante credenciado
da
_____________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº
__________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências
e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº ......./2021, realizado
pela Prefeitura Municipal de Cosmópolis SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

____________________, ____ de ____________de 2021

____________________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2021
Processo Licitatório nº 10783/2021

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Cosmópolis, na modalidade Pregão Eletrônico nº ....../2021, que não fomos declarados inidôneos para
licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

___________________, _____de _____________________de 2021

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
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ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2021
Processo Licitatório nº 10.783/2021
(Obs.: Apresentar fora dos envelopes – no credenciamento se for o caso)
(MODELO) DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o N° ________________, por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ________________________________portador(a) da Carteira de
Identidade N° ____________________, do CPF n°__________________________, DECLARA sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data é considerada:
(....) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1° do art. 18A.° da Lei Complementar N° 123, de
14/12/2006.
(...) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3° da Lei Complementar N° 123, de 14/12/2006.
(...) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3° da Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro
de 2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4° do art. 3° da Lei Complementar N° 123, de 14
de dezembro de 2006.

.................... , .............. de .........................de 2021

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
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ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2021
Processo Licitatório nº 10.783/2021
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

____________________, _____de ____________de 2021.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO VI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2021
Processo Licitatório nº 10.783/2021
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
A proposta deverá ser elaborada, obedecendo ao seguinte roteiro:
1 – REFERÊNCIAS DA EMPRESA:
Razão Social: ________________________________________________________________________________________
CNPJ: ______________________________________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________________________
Fone e Fax: ______________________E-mail:_____________________________Contato: __________________________
Banco que a empresa mantém conta corrente: _______________________________________________________________
Agência: _______________ Conta Corrente N° ____________________________________________________________
2. Especificação dos materiais:
1.

Item

Quant.

Unid.

Descrição

01

75

Unid.

Selo Elástico – Ocre com trava DN 200X100MM

02

75

Unid.

Curva Curta - PV Ocre DN 100X90º com anel

03

75

Unid.

Tubo PVC – Ocre Liso DN 10MM JEI

04

150

BR.

Tubo PVC/PBA - DN 50 de 60 MM classe 15 JEI

05

05

Pç.

Tampão em Ferro Fundido – dúctil articulado
600mm classe 400 com anel antí-ruído. Classe 400

06

05

Und.

Zimbra de Concreto, 1,00 x 0,50m

07

06

Und.

Zimbra de Concreto, 3,00 x 0,50m

08

05

Pç

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

Cone de Concreto, 1,00 x 0,60m
Valor Total: R$

OBSERVAÇÕES:
- Validade da proposta será de 60 dias corridos;
- Nos preços ofertados deverão estar inclusos todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros,
descarga do produto e outras quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os produtos ofertados;
- A proponente deverá informar os dados da pessoa que irá assinar o Contrato/ ou Contrato de Preços, caso for
vencedora da licitação:
Nome:
RG:
- Órgão Emissor:
CPF:
Endereço:
Endereço Eletrônico Comercial e Particular:
Telefone pessoal e profissional:

________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA LICITANTE
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ANEXO VII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2021
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Este termo deverá ser assinado somente pela licitante vencedora do certame)
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
CONTRATADO:
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO: Aquisição de materiais para realização de obras da Secretaria de Saneamento Básico.
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 nº 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 nº 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.
LOCAL e DATA:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo: Prefeito Municipal
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:

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

RG:
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ANEXO VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2021

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº .../2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../2021

CONTRATO LT Nº ....../2021

O MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS, inscrito no CNPJ sob o nº 44.730.331/0001-52, com sede à Rua Dr. Campos Sales 398
Centro, Cosmópolis SP, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ..............,
inscrito no CPF n° 024.767.908-93 e a empresa ........., inscrita no CNPJ sob o nº ........., a Rua .........., representada neste ato
pelo(a) .........., portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. ....... e inscrito(a) no CPF/MF sob nº ......., residente e domiciliado à
.............., resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório
nº ..../2021, na modalidade Pregão Eletrônico nº ..../2021, do tipo menor preço unitário do item, sob a regência da Lei Federal nº
10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este Contrato tem como objeto o Aquisição de materiais para realização de obras da Secretaria de Saneamento Básico.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a solicitação, autorização, acompanhamento, fiscalização, conferência dos
produtos objeto deste Contrato será realizado através da Secretaria de Saneamento Básico, sendo o gestor do Contrato o Sr.º
Edmilson Souza Ribeiro, CPF nº 270.184.978.09, cargo: Encanador I, podendo acionar o órgão competente sempre que
necessário;
§ 1º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
São condições gerais deste Contrato:
I. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, aplicando-se,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado
com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93.
II. Obedecido ao disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas aquisições, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
III. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total
ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.
IV. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela
CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em
pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo o CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
V. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber os produtos em desacordo com o previsto neste
Contrato ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do
previsto no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e aplicar as sanções estipuladas na Cláusula Nona deste Contrato.
VI. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade
administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE, seus
servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo,
resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
VII. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, em operações financeiras
ou como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de sanção, inclusive rescisão contratual.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I. A CONTRATADA obriga-se a:
a) Executar o objeto deste Contrato em conformidade com as especificações contidas no Anexo I deste Edital;
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b) Responsabilizar-se, por sua conta e risco, do transporte dos produtos em conformidade com o Edital;
c) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada no preâmbulo
do presente Contrato, bem como as suas cláusulas, preservando o CONTRATANTE de qualquer demanda ou
reivindicação que seja de responsabilidade da CONTRATADA;
d) Manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção desta contratação, bem como reapresentar os documentos com prazo de validade expirado.
II. O CONTRATANTE obriga-se a:
a) Proporcionar à CONTRATADA as condições necessárias à execução deste Contrato;
b) Pagar pelos produtos adquiridos;
c) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade ou defeito encontrados no objeto contratual, fixando-lhe, quando
não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-los.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
Pelo objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, sem nenhum custo adicional ou reajustes a
importância total de R$ ................... ( ).
§ 1º - O pagamento devido à CONTRATADA somente será realizado mediante a efetiva e satisfatória entrega dos produtos, nas
condições especificadas neste Contrato e no Edital.
§ 2º - A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal na Secretaria responsável;
§ 3º - O pagamento devido pelo CONTRATANTE será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal eletrônica devidamente atestada pela Secretaria
requisitante;
§ 4º - Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou
acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem
como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
§ 5º - A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais,
especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias;
§ 6º - O CONTRATANTE, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que
sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no § 3º acima será contado somente a partir da reapresentação
do documento, desde que devidamente sanado o vício;
§ 7º - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação
da prestação dos serviços;
§ 8º - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará ao CONTRATANTE plena, geral e
irretratável quitação da remuneração do período, referente aos serviços nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou
exigir a qualquer título, tempo ou forma.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

6.1 Os produtos deverão ter entrega única, em até 30 dias, a contar da data de assinatura do Contrato e emissão
de autorização de fornecimento.

6.2 Local para entrega:
- Os itens deverão ser entregues na Rua 15 de Novembro, 101 – Centro – Cosmópolis/SP CEP: 13150-035 fone:
(19) 3812-1001, no horário comercial das 08:00 as 16:00 horas.
6.3 Os produtos deverão ser acondicionados de forma a não se sujeitar a danificação no transporte e/ou entrega.
6.4 Será permitido apenas 01 (uma) marca para cada item, mantidas até o final do Contrato.
6.5 A licitante vencedora se responsabilizará pelo transporte, entrega, carregamento, descarregamento dos
materiais no local da entrega.
6.6 Deverá constar na nota fiscal o número deste Pregão e endereço de entrega;
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses, contados a partir da sua assinatura.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido:
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I. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/93.
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada à observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES
9.1 Aos proponentes que ensejarem o retardamento da assinatura do contrato ou da entrega do objeto licitado, não mantiverem
a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou
cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos
causados:
a) advertência;
b) multa, sendo:
b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou o cumprimento em desacordo com os termos
do Edital ou do Contrato, até o 15º (décimo quinto) dia, calculado sobre o valor remanescente do contrato, por ocorrência;
b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do
objeto, ou o cumprimento em desacordo com os Termos do Edital ou do Contrato, podendo ensejar a rescisão contratual; e
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir
do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos e, se for
o caso, descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 5(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
9.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso
nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
9.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.4 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA,
no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
9.5 As multas previstas no subitem 9.1. “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do
certame da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
O extrato deste contrato será publicado no Semanário Municipal e Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - Fazem parte integrante deste contrato o Edital de Pregão Eletrônico nº …/2021, e todos os documentos constantes do processo
licitatório nº ......../2021.
II – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei
8.666/93.
III – Vincula-se ao presente contrato, para todos os efeitos legais, ficando dele fazendo parte integrante, o edital de licitação, o
memorial descrito, a proposta apresentada pela CONTRATADA e todos os demais documentos constantes do processo licitatório
nº ....../2021.
IV – A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do presente contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
V - Aplica-se à execução deste contrato, inclusive aos casos omissos, a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, conferindo-se à
Administração Pública todas as prerrogativas que lhe decorrem da referida Lei, inclusive aquelas previstas em seu art. 58.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Cosmópolis, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais conflitos de interesses
decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Cosmópolis, .... de ................. de 2021

__________________________
Contratante

__________________________
Gestor do Contrato

__________________________
Empresa Contratada

Testemunhas: 1) __________________________
2) __________________________

23

Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8030

ANEXO IX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2021
Processo Licitatório nº 10.783/2021
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
OBJETO: Aquisição de materiais para realização de obras da Secretaria de Saneamento Básico.
VALOR (R$): ____________.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado
na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Cosmópolis, _____________.

RESPONSÁVEL: Antônio Claudio Felisbino Junior – Prefeito Municipal
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 110/2021
Processo Licitatório nº 10.716/2021

(COM EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE )
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS/SP, através do Prefeito Municipal, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do menor preço unitário por item,
objetivando a Aquisição de móveis planejados – Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária, conforme
especificações constantes no Anexo I deste Edital.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 10.024
de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 5.751 de 27 de setembro de 2021, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro
de 2006 com as alterações contidas na Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem:
Início
Data/Horário
04/11/2021 às 09h00min

Recebimento das Propostas

Término
Data/Horário
17/11/2021 às 14h00min

Abertura das Propostas
17/11/2021 às 14h01min
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA E EDITAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou Prefeitura Municipal de Cosmópolis
diretamente no Setor de Compras e Licitações, sito na Rua Dr. Campos Sales, 398 Centro – Cosmópolis/SP 13.150-027 ou
compras@cosmopolis.sp.gov.br , pelo telefone (19) 3812-8045
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão
registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária e a Pregoeira Priscila Cristina Campos Bezerra, designada pelo
Decreto Municipal n° 5.751 de 27 de setembro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e
local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
UNITÁRIO DO ITEM.
1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor, denominado Pregoeiro, mediante
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página
eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br
1.3 – Compõem o presente Edital os seguintes anexos:
I - Termo de Referência;
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II - Modelo Declaração de cumprimento aos requisitos de Habilitação;
III – Modelo Declaração de Idoneidade;
IV - Modelo de Declaração de Enquadramento como MEI, ME ou EPP;
V - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
VI - Modelo de Proposta Comercial;
VII – Modelo Minuta do Termo de Contrato;
VIII - Termo de Ciência e Notificação;
IX - Declaração de documentos à disposição do TCE-SP
2 - DO OBJETO:
2.1 - A presente licitação tem por objeto a Aquisição de móveis planejados – Secretaria de Promoção Social e Ação
Comunitária, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas advindas do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
011103.8.244.8.2.34.449052420000.5.5000005-2834/2838
4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências do Edital e o respectivo cadastramento
junto a BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias.
4.1.1 A licitação será dividida em itens, conforme ANEXO I, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem
de seu interesse e o caso específico de EXCLUSIVIDADE MICROEMPRESAS E EMPRESAS PEQUENO
PORTE(ME/EPP), para licitantes legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a
todas as exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação solicitada, dia e horário informados no preâmbulo
deste Edital.
4.1.2 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) aptos à
participação no presente certame, aqueles que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.
4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
a) Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de Cosmópolis.
b) Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. Possuam
como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração
Pública do Município de Cosmópolis.
c) Estejam constituídas sob a forma de consórcio.
4.3 A participação em licitação expressamente reservada à Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI), por licitante que não se enquadre na definição legal reservada a essas categorias, configura
fraude ao certame, ficando o autor da conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar
com o Município de Cosmópolis, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais cominações legais (Acórdão TCU
298/2011 – Plenário).
4.4 A licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, caso queira usar os benefícios Lei
Complementar nº 123/2006, deverá apresentar junto ao credenciamento, declaração de enquadramento assinada pelo representante
legal ou credenciado, declarando ainda que não se enquadre em nenhum dos casos previstos no art. 3º, parágrafo 4º da mesma Lei.
4.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
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4.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;
4.7 A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item acima, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.
4.8 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
5 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
5.1 Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do Edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o
fizer em até 3 (três) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas.
5.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, em até três dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, no site BBMNet – Licitações Púbicas.
5.3 As respostas aos pedidos de esclarecimento serão divulgados pelo sistema e vincularão aos participantes e a administração.
5.4 Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o
terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.
5.5 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu
representante, manifestando sua intenção no prazo de mínimo 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendolhes obrigatório juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis na plataforma da BBMNet, sob pena de preclusão de seu direito.
Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente.
5.6 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse
direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
5.7 Eventual impugnação ao Edital poderá ser encaminhados por meio do sistema BBMNet Licitações, protocolados diretamente
na Prefeitura Municipal ou encaminhados através de serviço de postagem, devendo ser respeitado os prazos e horário de
expediente das 08:00 às 16:00 horas.
6 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
6.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
6.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3 - abrir as propostas de preços;
6.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
6.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
6.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
6.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
6.1.8 - declarar o vencedor;
6.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
6.1.10 - elaborar a ata da sessão;
6.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
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7 – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
7.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de
licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.
7.2 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de
atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br
7.2.1 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos
canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através
dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
8 – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES
8.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br
opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”
8.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na
primeira página deste edital.
8.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
8.3 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
8.3.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício
somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e
hora para a continuidade da sessão.
8.4 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e
horário para a continuidade do certame.
8.5 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser
acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações,
desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de
abertura desta licitação, conforme disposição legal.
9.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
9.2.1.1 - Os serviços/produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.
9.2.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico
com o VALOR UNITÁRIO DO ITEM, VALOR TOTAL; conforme solicitado.
9.2.1.3 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e
neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos
incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.
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9.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as
informações no campo “FICHA TÉCNICA” ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da
Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio.
9.3.1. A LICITANTE QUE SE IDENTIFICAR DE QUALQUER FORMA DURANTE A SESSÃO, SERÁ
DESCLASSIFICADA.
10 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES
10.1 - A partir do horário previsto no Edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de
preços recebidas pelo sítio já indicado no preâmbulo deste Edital, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
10.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de
lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e
valor.
10.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.
10.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu
último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.
10.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao Pregoeiro a abertura e
gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.
10.4 ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema
informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe
duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento.
Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período
de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do
momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim,
sucessivamente.
10.5 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.
10.6 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item
também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe
duas”, é exibido.
10.7 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI.
10.8 O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da
etapa de lances.
10.9 Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não serão aceitos pedidos de desclassificação do
licitante para o lote/itens alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a sessão
de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante aduzindo em
defesa, causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.
11 – JULGAMENTO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por item/lote, para que seja
obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas,
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.
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11.2 O objeto proposto pela licitante deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termo de Referência ANEXO
I.
11.3 O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
11.4 Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro
negociará a redução do preço com o licitante.
11.5 Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará a regularidade de situação do
autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das
demais exigências para habilitação contidas no item 12 deste Edital.
11.6 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
11.7 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.
11.8 A proposta readequada da empresa vencedora deverá ser enviada no e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br/
licitacosmopolis@gmail.com e deverá conter:
11.8.1 Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos serviços/produtos;
11.8.2 O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
11.8.3 Especificação completa dos serviços/produtos oferecido conforme Termo de Referência deste Edital;
11.8.4 Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
11.8.5 A proponente deverá informar na proposta os dados do responsável pela assinatura do contrato (nome, cargo, RG e órgão
emissor, CPF, Data de Nascimento, Endereço residencial completo, Endereço Eletrônico –comercial e pessoal, telefone pessoal e
profissional para contato).
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1 Os documentos relativos à Habilitação da empresa vencedora previstos neste item, bem como, as declarações solicitadas
neste Edital, (quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP/MEI enviar também o Anexo IV), deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio do sistema BBMNET, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O(s) documento(s) que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que for(em) original(is), deverá(ão)
ser autenticado(s) ou assinados digitalmente.
12.2 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos
termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
12.3 A licitante que não possuir assinatura digital, deverá postar dentro de 24 (vinte e quatro) horas via correio (comprovando com
o código de rastreio)/ ou em até 3 (três) dias úteis entregar pessoalmente, contados da solicitação do Pregoeiro, juntamente com a
proposta final assinada e carimbada, os documentos de Habilitação relativos ao item 12.1, originais ou cópias autenticadas à
Prefeitura Municipal de Cosmópolis, localizada na Rua Dr. Campos Sales, n° 398 Centro – Cosmópolis/SP – CEP:13.150-027,
aos cuidados do Departamento de Compras e Licitações. Desde de que anexados no portal da BBMNET.
12.3.1 O código de rastreio da postagem deverá ser encaminhada ao Setor de Licitações através do email:
compras@cosmopolis.sp.gov.br/ licitacosmopolis@gmail.com
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12.4 O não cumprimento do envio/ e ou entrega e o não encaminhamento pelo portal da plataforma BBMNET, dos
documentos de Habilitação, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste
Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
12.5. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados
eletronicamente.
12.6 Franqueada vista aos interessados dos documentos de Habilitação o prazo para análises será informado via “chat”, logo, será
aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
12.7 A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação
jurídica, regularidade fiscal, documentação complementar, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.
12.7.1 Habilitação Jurídica, conforme o caso:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou a última alteração contratual, se houver, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) 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 atividade assim o exigir.
e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, no caso de MEI;
f) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou
mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da
Equipe de Apoio, quando apresentados pessoalmente dentro do prazo estipulado neste Edital.
12.7.2 Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ – Comprovante de Inscrição e
de Situação Cadastral);
b) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), através da (Certidão Negativa de Débitos relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5452 de 1º de maio de 1943, com
validade em vigor na data da apresentação (CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);
e) O prazo de validade dos documentos necessário à habilitação deverá estar em vigência na data da abertura do presente Pregão,
sob pena de inabilitação do Licitante;
f) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (Cadastro de Contribuinte de ICMS – Cadesp) ou Municipal
(Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral) do domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo compatível de
atividade com o objetivo contratual;
g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
(Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
h) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei
(Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado);
i) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, através da (Certidão Negativa de débitos referentes a Tributos
Mobiliários) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
j) As certidões das letras “b” e “g” poderão ser apresentadas conjuntas através da apresentação da certidão conjunta negativa ou
positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, emitida através do link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1, pois desde o
dia 03/11/2014 não há emissão da certidão previdenciária. A Receita Federal expede uma única certidão que abrange a
regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros.
l) As certidões constantes das letras “b” e “g” serão aceitas separadamente, caso ainda estejam com o prazo de validade em vigor.
m) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que essa apresente alguma restrição;
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n) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor;
o) O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período;
p) A não regularização da documentação relativa à regularidade fiscal implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.
12.7.2.1 Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos serão
considerados válidos se emitidos em até 90 (noventa) dias.
Observações:
Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 206 do Código Tributário Nacional
(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).
12.7.3 Documentação Complementar
a) Declaração de Habilitação, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, conforme modelo (Anexo
II);
b) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que não foram declarados
inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas, conforme modelo (Anexo III);
c) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de enquadramento de
ME/EPP/MEI previsto na Lei Complementar nº. 123, conforme o caso, modelo (Anexo IV).
d) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo (Anexo V);
e) Cadastro de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacaodeapenados) e no TCU;
Observações: A DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DEVERÁ SER ANEXADA JUNTAMENTE COM
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
12.7.4 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, sendo aceita
somente quando expedida até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de entrega dos envelopes, desde que não contenha
o prazo de validade expresso.
a.1) Se tratando de empresas que estejam em recuperação judicial, apresentar “certidão positiva de recuperação judicial” já
homologada pelo juízo competente e em pleno vigor.
b) A falta de qualquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo
para complementação da documentação exigida para a Habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.
12.7.5 Qualificação Técnica
a) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido em papel timbrado, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, onde esteja declarado que a licitante tenha fornecido produto(s) ou serviço(s) semelhante(s) ao objeto da licitação, e
em cujo teor esteja claro a satisfação do atestante, em relação a qualidade do(s) produto(s)/ou serviço(s) e cumprimento da(s)
entrega(s)/ou realização(ões) acordadas, anexado juntamente com os documentos de Habilitação.
13 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
13.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e microempreendedores individuais
de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o
procedimento descrito a seguir:
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13.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de
preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
13.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
13.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a
que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
13.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedor individual sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada,
quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual.
13.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa
de pequeno porte ou microempreendedor individual. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos
de Habilitação, na forma do item 12.7 deste Edital.
13.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 13.1.2.1, o Pregoeiro convocará o representante da empresa de
pequeno porte, da microempresa ou microempreendedor individual mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema
eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o item/lote no prazo de 5 (cinco) minutos.
13.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual que porventura possuam lances ou propostas na
mesma deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.
13.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual que primeiro apresentar lance inferior ao
menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Pregoeiro, que encerrará a disputa do item/lote na
sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de Habilitação e da proposta de preços, conforme Edital.
13.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentálos. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão
considerados inválidos.
13.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, seja desclassificada pelo Pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta
não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
13.1.5 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, o Pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.
13.1.5.1 – A partir da convocação de que trata o item 13.1.5, a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de
mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.
13.1.5.2 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual exercite o seu direito de apresentar
proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece o item
12.7 deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços,
13.1.5.3 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual
obedecerá aos critérios gerais definidos neste Edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.
13.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da
notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver
manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.
14 – DOS RECURSOS
14. DOS RECURSOS
14.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema,
que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo
próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br.
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14.2 O proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando
sua intenção no prazo máximo de 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes obrigatório juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis na plataforma BBMNET, sob pena de preclusão de seu direito. Os interessados ficam,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
14.3 A falta de manifestação imediata do recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto
do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
14.4 Os memoriais de recursos e contrarrazões deverá ser encaminhados por meio eletrônico no sítio
www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, com cópia para o e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br/
licitacosmopolis@gmail.com
14.5 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade
competente.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 Após decididos os recursos, eventualmente interpostos, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto.
15.2 Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote/ item (ns) (s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).
15.3 A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.
16. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
16.1 O proponente vencedor terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do envio da convocação para assinar o
Contrato.
16.2 A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido sujeitará o mesmo à
aplicação das penalidades previstas no subitem 20.1 deste Edital.
16.3 Decorrido o prazo estipulado no subitem 16.1, e a adjudicatária não comparecer para assinar o contrato, decairá do direito à
contratação, sujeitando-se às sanções previstas neste Edital, de acordo com o artigo 81, da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das
demais medidas legais cabíveis.
16.4 Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não comparecer para assinar o contrato,
sem prejuízo das sanções aplicáveis, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.
17 – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DOS PREÇOS
17.1 O prazo de vigência deste contrato será de 04 (quatro) meses, a partir da data de sua assinatura.
17.2 A prorrogação do prazo citado acima, caso comprovadamente necessário, somente será efetuada mediante justificativa
expressa apresentada pela parte interessada com a anuência da outra, antes do limite fixado para seu término.
17.3 Os preços são fixos e sem reajustes.
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18 - FISCALIZAÇÃO
18.1 A fiscalização do perfeito cumprimento do objeto desta licitação será feita através da Secretaria Promoção Social e Ação
Comunitária, sendo o (a) gestor (a) do contrato o (a) Sr. (a) Osmar Felizato, CPF nº 108.001.788-74 – Administrador, e o mesmo
responsável pelo recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), podendo acionar órgão técnico competente sempre que necessário.
18.1.1 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
19. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E PAGAMENTO
19.1 O prazo de entrega e montagem dos móveis será de até 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato. A entrega deverá ser
realizada sito a Rua: Victor Leflock, n° 57 – Rosamélia – Cosmópolis/SP conforme especificado no termo de Referência Anexo I,
segunda à sexta-feira, telefone: (19) 3872-7275 falar com Osmar, sem cobrança de frete, carga e descarga.
19.2 A licitante vencedora se responsabilizará pelo transporte, carregamento, descarregamento dos móveis no local de entrega,
sem cobrança de fretes ou taxas
19.3 Os produtos que não estiverem conforme solicitados, serão devolvidos devendo ser substituídos pela licitante sem custos
adicionais à Prefeitura de Cosmópolis.
19.4 A Garantia dos móveis deverá ser de no mínimo 1 ano.
19.5 As Notas Fiscais deverão serem emitidas conforme entregas/ ou execução dos serviços e deverá indicar na Nota Fiscal (NFe) o número do Pregão para melhor identificação.
19.6 Para recebimento e fiscalização do objeto licitado, os servidores que atuarão nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei
8.666/93, da seguinte forma:
a) Receberão provisoriamente, no ato de entrega do (s) produto (s)/serviço (s), para efeito de posterior verificação da
conformidade dos mesmos com o solicitado na licitação;
b) Receberão definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade consequente aceitação, após o recebimento provisório.
c) O recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade
e características do (s) produto (s)/serviço (s) entregue (s)/realizado (s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência do Contrato.
19.6.1 O (s) produto (s)/serviço (s) que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados da data de notificação apresentada à Contratada, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
19.6.2 Caso as entregas e/ou substituições não sejam realizadas no prazo estabelecido acima, o gestor do Contrato iniciará
procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do
descumprimento seja justificado e aceito pela Prefeitura.
19.7 O pagamento será em até 30 (trinta) dias posteriores à data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica.
19.8 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias
por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
20 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1 Aos proponentes que ensejarem o retardamento da assinatura do contrato ou da entrega do objeto licitado, não mantiverem
a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou
cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos
causados:
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a) advertência;
b) multa, sendo:
b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou o cumprimento em desacordo com os termos do
Edital ou do Contrato, até o 15º (décimo quinto) dia, calculado sobre o valor remanescente do contrato, por ocorrência;
b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do
objeto, ou o cumprimento em desacordo com os Termos do Edital ou do Contrato, podendo ensejar a rescisão contratual; e
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir
do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o
caso, descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 5(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
20.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos
prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
20.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
20.4 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
20.5 As multas previstas no subitem 20.1. “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do
certame da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
21 - DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 O proponente é responsável pela fidelidade legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, da
ata de registro de preços ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
21.2 É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
21.3 Fica assegurado ao Município o direito de, por razões de interesse público, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a
presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
21.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Municipalidade não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório.
21.5 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
21.6 O valor ofertado nas propostas não sofrerá reajustes durante a execução do Contrato.
21.7 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que
os inabilitaram ou desclassificaram, conforme art. 48 § 3°.
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21.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
21.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e
considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente normal no Município.
21.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro
da Comarca de Cosmópolis-SP.

Cosmópolis, 03 de Novembro de 2021.

Antônio Claudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021
Processo Licitatório nº 10.716/2021
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Considerações Preliminares
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é a Aquisição de móveis planejados – Secretaria de Promoção Social e Ação
Comunitária.
O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de móveis planejados que serão utilizados no equipamento
CREAS. (Secretaria de Promoção Social).
2. JUSTITICATIVA
A aquisição dos móveis, objeto desse termo de referência se faz necessário para melhor adequação das instalações do
equipamento CREAS. O espaço físico ocupado hoje pelo equipamento CREAS é em um imóvel alugado cujas instalações são
improvisadas e dessa forma não oferece condições para atender todas as necessidades que o serviço demanda. Visto que as novas
instalações são amplas e oferecem um espaço adequado para atendimento e prestação dos serviços, a aquisição visa dotar e suprir
o CREAS, proporcionando assim melhores condições para os servidores desenvolverem as suas atividades, favorecendo a
população atendida com resultados efetivos os serviços prestados.
É importante também destacar que os móveis utilizados hoje pelo CREAS foram adquiridos em novembro de 2009, ano em
que foi implantado o equipamento no município.
A Secretaria de Promoção Social - CREAS busca através de serviço de acolhimento humanizado, prestar um serviço de
qualidade onde a população em situação de vulnerabilidade social possa ser recebida e atendida da melhor forma possível.

Local:

Rua Victor Leflock, nº 57 – Rosamélia - Cosmópolis – SP.

Observações: Material 100% MDF na cor gianduia trama, dobradiças caneco de 35mm com fechamento suave, corrediças
telescópicas para 45kg de carga, puxador em alumínio.
A empresa deverá antes da entrega dos móveis ir ao local de instalação para tirar as medidas.
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021
Processo Licitatório nº 10.716/2021

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu ______________________________ (nome completo), RG nº _______________,
representante credenciado da
_____________________________________________
(denominação
da
pessoa
jurídica),
CNPJ
nº
__________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos
de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº ......./2021, realizado pela Prefeitura Municipal de
Cosmópolis SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

____________________, ____ de ____________de 2021

____________________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021
Processo Licitatório nº 10.716/2021

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela
Prefeitura Municipal de Cosmópolis, na modalidade Pregão Eletrônico nº ....../2021, que não fomos declarados inidôneos para
licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

___________________,_____de_____________________de 2021

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
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ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021
Processo Licitatório nº 10.716/2021

(MODELO) DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
______________________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
_________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o(a)
Sr.(a.)
_______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________, do CPF nº
_______________________, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na
presente data, é considerada:
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1º do art. 18A.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

___________________,_____de_____________________de 2021

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
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ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021
Processo Licitatório nº 10.716/2021
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666,
de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

____________________,_____de ____________de 2021.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO VI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021
Processo Licitatório nº 10.716/2021
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
A proposta deverá ser elaborada, obedecendo ao seguinte roteiro:
1 – REFERÊNCIAS DA EMPRESA:
Razão Social: ____________________________________________________________________________________________
CNPJ:__________________________________________________________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________________________________________________
Fone e Fax:____________________________E-mail:____________________________________________________________
Contato:_________________________________________________________________________________________________
Banco que a empresa mantém conta corrente:___________________________________________________________________
Agência:________________________ Conta Corrente Nº:_______________________________________________________
2. Especificação dos produtos:
ITEM

QTDE

UNID

DESCRIÇÃO

01

1

Unid

02

1

Unid

03

1

Unid

04

1

Unid

05

1

Unid

ARMARIO SUPERIOR DA PIA,
MEDINDO 1900 X 800 X 400 MM,
COM 04 PORTAS, EM MDF COR
GIANDUIA
OU
SIMILAR,
DOBRADIÇAS
COM
AMORTECEDOR,
CORREDIÇAS
TELESCÓPICAS E PUXADOR EM
ALUMINIO.
GABINETE DA PIA MEDINDO 1980 X
580X 770MM, COM 03 PORTAS E 03
GAVETAS - EM MDF, COR
GIANDUIA
OU
SIMILAR,
DOBRADIÇAS
COM
AMORTECEDOR,
CORREDIÇAS
TELESCOPICASE PUXADOR EM
ALUMINIO.
BALCÃO DE ATENDIMENTO 1500 X
800 X 600 MM COM 02 PORTAS - EM
MDF, COR GIANDUIA OU SIMILAR,
DOBRADIÇAS COM
AMORTECEDOR, CORREDIÇAS
TELESCOPICASE PUXADOR EM
ALUMINIO
MESA REDONDA EM MDF, COR
GIANDUIA OU SIMILAR - 1600 X
800MM - ACABAMENTO EM PERFIL
PVC DUAS ABAS 16MM A VOLTA
TODA DO TAMPO - PÉS EM TUBO 50
X 30 COM PINTURA EPOXI
ARMARIO 3000 X 500 X 800MM COM
06 PORTAS EM MDF, COR
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06

1

Unid

07

1

Unid

GIANDUIA OU SIMILAR,
DOBRADIÇAS COM
AMORTECEDOR, CORREDIÇAS
TELESCOPICAS E PUXADOR EM
ALUMINIO ( A SER INSTALADO NA
RECEPÇÃO)
ARMARIO 1500 X 1000 X 600MM
COM 02 PORTAS E NICHO PARA
IMPRESSORA EM MDF, COR
GIANDUIA OU SIMILAR,
DOBRADIÇAS COM
AMORTECEDOR, CORREDIÇAS
TELESCOPICAS E PUXADOR EM
ALUMINIO ( A SER INSTALADO NA
RECEPÇÃO)
ARMARIO 2000 X 800 X 400MM COM
06 PORTAS EM MDF, COR
GIANDUIA OU SIMILAR,
DOBRADIÇAS COM
AMORTECEDOR, CORREDIÇAS
TELESCOPICAS E PUXADOR EM
ALUMINIO ( A SER INSTALADO NA
LAVANDERIA)

Observações: Material 100% MDF na cor gianduia trama, dobradiças caneco de 35mm com fechamento suave, corrediças
telescópicas para 45kg de carga, puxador em alumínio.
OBSERVAÇÕES:
- Validade da proposta será de 60 dias corridos a contar da abertura dos Envelopes nº 01 – Proposta;
- Nos preços ofertados deverão estar inclusos todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros,
descarga/realização do (s) produto (s)/ serviço (s) e outras quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os
serviços/produtos ofertados;
- A proponente deverá informar os dados da pessoa que irá assinar o Contrato, caso for vencedora da licitação:
Nome:
Cargo:
RG:
- Órgão Emissor:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone pessoal e profissional

________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA LICITANTE

OBS: Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente (Proposta Readequada,
após a sessão e encaminhada por email).
OBS:No portal deverá somente preencher valores sem dados da empresa para não se identificar, sujeito a
desclassificação
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ANEXO VII – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº ...../2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../2021
CONTRATO LT Nº ....../2021
O MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS, inscrito no CNPJ sob o nº 44.730.331/0001-52, com sede à Rua: Dr Campos Sales, nº 398
– Centro – Cosmópolis/SP – CEP: 13.150-027, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo (s) Prefeito
Municipal Antônio Claudio Felisbino Junior, portador do Rg sob o n.º: ........ e CPF sob o nº ........... residente e domiciliado a Rua:
.................................. e a empresa ........., inscrita no CNPJ sob o nº ........., a Rua .........., representada neste ato pelo(a) Sr (a)
.........., portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. ....... e inscrito(a) no CPF/MF sob nº ......., resolvem celebrar o presente
Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº ..../2021, na modalidade Pregão
Eletrônico nº ..../2021, do tipo menor preço unitário por item, sob a regência da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº
8.666/93 e demais normas pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este Contrato tem como objeto a Aquisição de móveis planejados – Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a solicitação, autorização, acompanhamento, fiscalização, conferência dos
produtos objeto deste Contrato será realizado através da Secretaria Promoção Social e Ação Comunitária, sendo o (a) gestor (a) do
contrato o (a) Sr. (a) Osmar Felizato, CPF nº 108.001.788-74 – Administrador, e o mesmo responsável pelo recebimento do (s)
produto (s)/serviço (s), podendo acionar órgão técnico competente sempre que necessário.
§ 1º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
São condições gerais deste Contrato:
I. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, aplicando-se,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado
com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93.
II. Obedecido ao disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas aquisições, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
III. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total
ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.
IV. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela
CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em
pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo o CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
V. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber os produtos em desacordo com o previsto neste
Contrato ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do
previsto no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e aplicar as sanções estipuladas na Cláusula Nona deste Contrato.
VI. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade
administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE, seus
servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo,
resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
VII. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, em operações financeiras ou
como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de sanção, inclusive rescisão contratual.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I. A CONTRATADA obriga-se a:
a) Executar o objeto deste Contrato em conformidade com as especificações contidas no Anexo I deste Edital;
b) Responsabilizar-se, por sua conta e risco, da realização dos serviços em conformidade com o Edital;
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c) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada no preâmbulo
do presente Contrato, bem como as suas cláusulas, preservando o CONTRATANTE de qualquer demanda ou
reivindicação que seja de responsabilidade da CONTRATADA;
d) Manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção desta contratação, bem como reapresentar os documentos com prazo de validade expirado.
II. O CONTRATANTE obriga-se a:
a) Proporcionar à CONTRATADA as condições necessárias à execução deste Contrato;
b) Pagar pelos serviços realizados;
c) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade ou defeito encontrados no objeto contratual, fixando-lhe, quando
não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-los.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
Pelo objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, sem nenhum custo adicional ou reajustes a
importância total de R$ ................... ( ).
§ 1º O pagamento devido à CONTRATADA somente será realizado mensalmente mediante a efetiva e satisfatória realização dos
serviços, nas condições especificadas neste Contrato e no Edital.
§ 2º - A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal na Secretaria responsável;
§ 3º - O pagamento devido pelo CONTRATANTE será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal eletrônica devidamente atestada pela Secretaria
requisitante;
§ 4º - Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou
acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem
como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
§ 5º - A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais,
especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias;
§ 6º - O CONTRATANTE, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que
sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no § 3º acima será contado somente a partir da reapresentação
do documento, desde que devidamente sanado o vício;
§ 7º - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da
prestação dos serviços;
§ 8º - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará ao CONTRATANTE plena, geral e
irretratável quitação da remuneração do período, referente aos serviços nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir
a qualquer título, tempo ou forma.
CLÁUSULA SEXTA – ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E PAGAMENTO
6.1 O prazo de entrega e montagem dos móveis será de até 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato. A entrega deverá ser
realizada sito a Rua: Victor Leflock, n° 57 – Rosamélia – Cosmópolis/SP conforme especificado no termo de Referência Anexo I,
segunda à sexta-feira, telefone: (19) 3872-7275 falar com Osmar, sem cobrança de frete, carga e descarga.
6.2 A licitante vencedora se responsabilizará pelo transporte, carregamento, descarregamento dos móveis no local de entrega, sem
cobrança de fretes ou taxas
6.3 Os produtos que não estiverem conforme solicitados, serão devolvidos devendo ser substituídos pela licitante sem custos
adicionais à Prefeitura de Cosmópolis.
6.4 A Garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 1 ano.
6.5 As Notas Fiscais deverão serem emitidas conforme entregas/ ou execução dos serviços e deverá indicar na Nota Fiscal (NF-e)
o número do Pregão para melhor identificação.

22

77

78

Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045
Email: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br

6.6 Para recebimento e fiscalização do objeto licitado, os servidores que atuarão nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei
8.666/93, da seguinte forma:
a) Receberão provisoriamente, no ato de entrega do (s) produto (s)/serviço (s), para efeito de posterior verificação da
conformidade dos mesmos com o solicitado na licitação;
b) Receberão definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade consequente aceitação, após o recebimento provisório.
c) O recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade
e características do (s) produto (s)/serviço (s) entregue (s)/realizado (s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência do Contrato.
6.6.1 O (s) produto (s)/serviço (s) que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados
da data de notificação apresentada à Contratada, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
6.6.2 Caso as entregas e/ou substituições não sejam realizadas no prazo estabelecido acima, o gestor do Contrato iniciará
procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do
descumprimento seja justificado e aceito pela Prefeitura.
6.7 O pagamento será em até 30 (trinta) dias posteriores à data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica.
6.8 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias
por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DOS PREÇOS
7.1 O prazo de vigência deste contrato será de 04 (quatro) meses, a partir da data de sua assinatura.
7.2 A prorrogação do prazo citado acima, caso comprovadamente necessário, somente será efetuada mediante justificativa
expressa apresentada pela parte interessada com a anuência da outra, antes do limite fixado para seu término.
7.3 Os preços são fixos e sem reajustes.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido:
I. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº
8.666/93.
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada à observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES
9.1 A CONTRATADA, apresentando documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a
proposta, falhando ou fraudando na execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com o Município de Cosmópolis e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de
Fornecedores do Município de Cosmópolis, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e
demais cominações legais.
§ 1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia, calculado sobre o valor
remanescente do contrato, por ocorrência.
II. 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do
objeto, com a consequente rescisão contratual; e
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do
Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
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§ 2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
§ 3º - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos
prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
9.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.4 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
9.5 As multas previstas no subitem 9.1. “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do certame
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
10.1 As publicações referente a este Pregão Eletrônico serão publicadas no Semanário Eletrônico Municipal e Diário Oficial da
União.
10.1.1 O extrato deste contrato será publicado no Semanário Eletrônico Municipal e Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
...................................................................................................................
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - Fazem parte integrante deste contrato o Edital de Pregão Eletrônico nº ....../2021, e todos os documentos constantes do Processo
Licitatório nº ......./2021.
II – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei
8.666/93.
III – Vincula-se ao presente contrato, para todos os efeitos legais, ficando dele fazendo parte integrante, o edital de licitação, o
memorial descrito, a proposta apresentada pela CONTRATADA e todos os demais documentos constantes do Processo Licitatório
nº ......../2021.
IV – A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do presente contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
V - Aplica-se à execução deste contrato, inclusive aos casos omissos, a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, conferindo-se à
Administração Pública todas as prerrogativas que lhe decorrem da referida Lei, inclusive aquelas previstas em seu art. 58.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Cosmópolis, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais conflitos de interesses
decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
juntamente com 02 (duas) testemunhas.
Cosmópolis, ____ de _______________ de 2021.
________________________________
Prefeito Municipal

______________________
Contratada

_________________________
Gestor (a) do Contrato

Testemunhas:
1) __________________________

2)___________________________
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ANEXO VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../2021
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(este termo deverá ser assinado somente pela licitante vencedora do certame)
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
CONTRATADO:
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO: Aquisição de móveis planejados – Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária, conforme especificações
constantes no Anexo I do Edital
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 nº 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 da União, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 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.
LOCAL e DATA:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo: Prefeito Municipal
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
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Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

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

RG:

RG:
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ANEXO IX – PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../2021

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
OBJETO: Aquisição de móveis planejados – Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária, conforme especificações
constantes no Anexo I do Edital
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos
originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Cosmópolis, ...... de .................... de ...........
RESPONSÁVEL:
.................................................................
E-mail institucional: x
E-mail pessoal: x
Assinatura:

27

Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045
E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 111/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Processo Licitatório nº 7339/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS/SP, através do Prefeito Municipal, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR VALOR TOTAL
DO LOTE”, objetivando o registro de preços para fornecimento de itens permanentes para rede municipal de ensino do
município, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 10.024
de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 5.704 de 14 de junho de 2021, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de
2006 com as alterações contidas na Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem:
Início
Data/Horário
04/11/2021 ás 09h00 min

Recebimento das Propostas

Término
Data/Horário
17/11/2021 ás 09h00 min

Abertura das Propostas
17/11/2021 ás 09h01 min
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA E EDITAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou Prefeitura Municipal de Cosmópolis
diretamente no Setor de Compras e Licitações, sito na Rua Dr. Campos Sales, 398 Centro – Cosmópolis/SP 13.150-027 ou
compras@cosmopolis.sp.gov.br , pelo telefone (19) 3812-8045
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão
registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A Secretaria Municipal de Educação a Pregoeira Soraia Ignácio, designada pelo Decreto Municipal n° 5704 de 14 de
junho de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizarse-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “menor valor total do lote”.
1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor, denominado Pregoeiro, mediante
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página
eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br
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1.3 – Compõem o presente Edital os seguintes anexos:
I - Termo de Referência;
II - Modelo Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação;
III – Modelo Declaração de Idoneidade;
IV - Modelo de Declaração de Enquadramento como ME, EPP ou MEI;
V - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
VI - Modelo de Proposta Comercial;
VII - Minuta da Ata de Registro de Preços;
VIII – Termo de Ciência e Notificação;
IX - Declaração de Documentos à Disposição do Tce-SP.
2 - DO OBJETO
2.1 - A presente licitação tem por objeto o registro de preços para fornecimento de itens permanentes para rede municipal
de ensino do município, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas advindas do presente processo correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias:
01.09.02.12.361.0005.2.002.4.4.90.52.42-01.220.0000-1315/1319 Recurso Próprio
01.09.02.12.365.0005.2.002.4.4.90.52.42-01.210.0000-1599/1603 Recurso Próprio
01.09.02.12.361.0005.2.002.4.4.90.52.42-05.200.0003-1321/1325 FNDE
01.09.02.12.365.0005.2.002.4.4.90.52.42-05.200.0003-1605/1609 FNDE
4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências do Edital e o respectivo cadastramento
junto a BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias.
4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
a) Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de Cosmópolis.
b) Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. Possuam
como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração
Pública do Município de Cosmópolis.
c) Estejam constituídas sob a forma de consórcio.
4.3 A licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, caso queira usar os benefícios Lei
Complementar nº 123/2006, deverá apresentar junto ao credenciamento, declaração de enquadramento assinada pelo representante
legal ou credenciado, declarando ainda que não se enquadre em nenhum dos casos previstos no art. 3º, parágrafo 4º da mesma Lei.
4.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;
4.6 A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item acima, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.
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4.7 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
5 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
5.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e microempreendedores individuais
de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o
procedimento descrito a seguir:
5.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de
preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
5.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
5.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a
que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
5.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for
proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
5.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de Habilitação, na
forma do item 13 deste Edital.
5.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 5.1.2.1, o Pregoeiro convocará o representante da empresa de pequeno
porte, da microempresa ou microempreendedor individual mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico,
a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o item/lote no prazo de 5 (cinco) minutos.
5.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual que porventura possuam lances ou propostas na
mesma deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.
5.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual que primeiro apresentar lance inferior ao
menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Pregoeiro, que encerrará a disputa do item/lote na
sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de Habilitação e da proposta de preços, conforme Edital.
5.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentálos. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão
considerados inválidos.
5.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno
porte ou microempreendedor individual, seja desclassificada pelo Pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é
mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
5.1.5 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, o Pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.
5.1.5.1 – A partir da convocação de que trata o item 5.1.5, a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de
mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.
5.1.5.2 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual exercite o seu direito de apresentar
proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece o item
12.7 deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços.
5.1.5.3 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual obedecerá
aos critérios gerais definidos neste Edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.
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6 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
6.1 Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do Edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o
fizer em até 3 (três) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas.
6.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, em até três dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, no site BBMNet – Licitações Púbicas.
6.3 As respostas aos pedidos de esclarecimento serão divulgados pelo sistema e vincularão aos participantes e a administração.
6.4 Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o
terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.
6.5 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu
representante, manifestando sua intenção no prazo de máximo 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendolhes obrigatório juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis na plataforma da BBMNet, sob pena de preclusão de seu direito.
Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente.
6.6 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse
direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
6.7 Eventual impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro ou protocolado na Prefeitura Municipal de Cosmópolis
endereçado ao Setor de Compras e Licitações, no endereço no preâmbulo, encaminhados para o mesmo endereço através de
serviço de postagem ou podendo também ser encaminhados por meio do sistema BBMNet Licitações com cópia para o e-mail
compras@cosmopolis.sp.gov.br, devendo ser respeitado os prazos e horário de expediente das 08:00 às 16:00.
7 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
7.1.3 - abrir as propostas de preços;
7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
7.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
7.1.8 - declarar o vencedor;
7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
7.1.10 - elaborar a ata da sessão;
7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
8 – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
8.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de
licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.
8.2 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de
atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br
8.2.1 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos
canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através
dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
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9 – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES
9.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br opção
"Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”
9.1.1 As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na
primeira página deste edital.
9.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
9.3 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
9.3.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício
somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e
hora para a continuidade da sessão.
9.4 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e
horário para a continuidade do certame.
9.5 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser
acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações,
desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de
abertura desta licitação, conforme disposição legal.
10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
10.2.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.
10.2.1.2 - Considerar inclusos todos os custos com frete, ICMS, em salários, encargos trabalhistas, sociais, fiscais e revidenciários,
seguro, equipamentos, matérias, despesas de administração, inclusive lucro e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem
necessárias à perfeita execução do objeto licitado.
10.2.1.3 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico
com o VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL DO ITEM, VALOR TOTAL DO LOTE, MARCA E GARANATIA,
conforme solicitado.
10.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações
no campo “FICHA TÉCNICA” ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira
de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio.
10.3.1. A licitante que se identificar de qualquer forma durante a sessão, será desclassificada.
11 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES
11.1 - A partir do horário previsto no Edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de
preços recebidas pelo sítio já indicado no preâmbulo deste Edital, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de
lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e
valor.

5

87

88

Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045
E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br

11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.
11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu
último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o item.
11.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao Pregoeiro a abertura e
gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.
11.4 ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema
informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe
duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento.
Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período
de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do
momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim,
sucessivamente.
11.5 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.
11.6 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item
também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe
duas”, é exibido.
11.7 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP.
11.8 O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da
etapa de lances.
11.9 Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não serão aceitos pedidos de desclassificação do
licitante para o lote/itens alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a sessão
de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante aduzindo em
defesa, causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.
12 – JULGAMENTO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
12.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor valor total do lote", podendo encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido
preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas,
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.
12.2 O objeto proposto pela licitante deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termo de Referência ANEXO
I.
12.3 O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
12.4 Após o encerramento da sessão de disputa e estando o percentual da melhor proposta acima do percentual de referência, o
Pregoeiro negociará o percentual com o licitante.
12.5 Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará a regularidade de situação do
autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das
demais exigências para habilitação contidas no item 12 deste Edital.
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12.6 Se a proposta ou lance de maior percentual de desconto não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
12.7 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.
12.8 A proposta readequada da empresa vencedora deverá ser enviada no e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br e deverá conter:
12.8.1 Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos produtos;
12.8.2 O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
12.8.3 Especificação completa do produto oferecido conforme Termo de Referência deste Edital;
12.8.4 Data e assinatura do representante legal da proponente, valor unitário e total;
12.8.5 A proponente deverá informar na proposta os dados do responsável pela assinatura do contrato (nome, endereço RG e
órgão emissor, CPF, Endereço Eletrônico –comercial e pessoal, telefone para contato).
13 - DA HABILITAÇÃO
13.1 Os documentos relativos à Habilitação da empresa vencedora previstos neste item, bem como, as declarações solicitadas
neste Edital, (quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo IV), deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio do sistema BBMNET, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O(s) documento(s) que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que for(em) original(is), deverá(ão)
ser autenticado(s) ou assinados digitalmente.
13.2 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos
termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
13.3 A licitante que não possuir assinatura digital, deverá postar dentro de 24 (vinte e quatro) horas via correio (comprovando com
o código de rastreio)/ ou em até 3 (três) dias úteis entregar pessoalmente, contados da solicitação do Pregoeiro, juntamente com a
proposta final assinada e carimbada, os documentos de Habilitação relativos ao item 13.1, originais ou cópias autenticadas à
Prefeitura Municipal de Cosmópolis, localizada na Rua Dr. Campos Sales, n° 398 Centro – Cosmópolis/SP – CEP:13.150-027,
aos cuidados do Departamento de Compras e Licitações. Desde de que anexados no portal da BBMNET.
13.3.1 O código de rastreio da postagem deverá ser encaminhada ao Setor de Licitações através do e-mail:
compras@cosmopolis.sp.gov.br.
13.4 O não cumprimento do envio/ e ou entrega e o não encaminhamento pelo portal da plataforma BBMNET, dos
documentos de Habilitação, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste
Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
13.5 A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados
eletronicamente.
13.6 Franqueada vista aos interessados dos documentos de Habilitação o prazo para análises será informado via “chat”, logo, será
aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
13.7 A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação
jurídica, regularidade fiscal, documentação complementar, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica:
13.7.1 Habilitação Jurídica, conforme o caso:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou a última alteração contratual, se houver, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) 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 atividade assim o exigir.
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e) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual –
CCMEI;
f) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou
mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da
Equipe de Apoio, quando apresentados pessoalmente dentro do prazo estipulado neste Edital.
13.7.2 Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ – Comprovante de Inscrição e
de Situação Cadastral);
b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS);
c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5452 de 1º de maio de 1943, com
validade em vigor na data da apresentação (CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);
d) O prazo de validade dos documentos necessário à habilitação deverá estar em vigência na data da abertura do presente Pregão,
sob pena de inabilitação do Licitante;
e) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (Cadastro de Contribuinte de ICMS – Cadesp) ou Municipal
(Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral) do domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo compatível de
atividade com o objetivo contratual;
f) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
(Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei
(Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado);
h) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, através da (Certidão Negativa de débitos referentes a Tributos
Mobiliários) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
i) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que essa apresente alguma restrição;
j) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor;
k) O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período;
l) A não regularização da documentação relativa à regularidade fiscal implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.
13.7.3 Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos serão
considerados válidos se emitidos em até 90 (noventa) dias.
13.7.4 A falta de qualquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de
prazo para complementação da documentação exigida para a Habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo
Pregoeiro.
Observações:
Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 206 do Código Tributário Nacional
(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).
13.7.5 Documentação Complementar
a) Declaração de Habilitação, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, conforme modelo (Anexo
II);
b) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que não foram declarados
Inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas, conforme modelo (Anexo III);
c) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de enquadramento de
ME/EPP previsto na Lei Complementar nº. 123, conforme o caso, modelo (Anexo IV).
d) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo (Anexo V);
e) Cadastro de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-deapenados) e no TCU;
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13.7.6 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, sendo aceita
somente quando expedida até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de entrega dos envelopes, desde que não contenha
o prazo de validade expresso, anexado juntamente com os documentos de Habilitação.
a.1) Para as empresas em recuperação judicial cópia da sentença/despacho de acolhimento do plano de recuperação judicial, com
data de publicação não superior a 90 (noventa) dias da data marcada para sessão de Pregão.
13.8 Qualificação Técnica
a) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido em papel timbrado, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, onde esteja declarado que a licitante tenha fornecido produto(s) ou serviço(s) semelhante(s) ao objeto da licitação, e
em cujo teor esteja claro a satisfação do atestante, em relação a qualidade do(s) produto(s)/ou serviço(s) e cumprimento da(s)
entrega(s)/ou realização(ões) acordadas, anexado juntamente com os documentos de Habilitação.
14 - DOS RECURSOS
14. DOS RECURSOS
14.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema,
que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo
próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br
14.2 O proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando
sua intenção no prazo máximo de 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes obrigatório juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis na plataforma BBMNET, sob pena de preclusão de seu direito. Os interessados ficam,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
14.3 A falta de manifestação imediata do recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto
do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
14.4 Os memoriais de recursos e contrarrazões deverá ser encaminhados por meio eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, com cópia para o e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br

no

sítio

14.5 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade
competente.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 Após decididos os recursos, eventualmente interpostos, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto.
15.2 Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).
15.3 A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.
16 - FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a partir da convocação o licitante vencedor terá o prazo de 03 (três) dias
úteis para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
16.2 A recusa injustificada do convocado em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar, retirar a Ata de Registro de Preços ou
devolvê-la, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades
aludidas neste Edital.
16.3 É facultado à CONTRATANTE, quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo e
condições estabelecidos, convocar os demais proponentes remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação, independentemente da cominação prevista no edital.
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17 - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1 A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre a Prefeitura Municipal de Cosmópolis e a licitante vencedora dos itens terá
início a partir da sua assinatura.
17.2 A Prefeitura não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro de Preços, podendo a seu critério cancelá-lo ou promover
licitação específica quando julgar conveniente, desde que, nos termos do artigo 15, § 4º da Lei 8.666/93, seja assegurada à
empresa detentora da ata a preferência em igualdade de condições.
17.3 Uma vez registrado o maior percentual de desconto dos itens, a Administração poderá convocar a detentora do Registro a
executar os respectivos itens, na forma e condições fixadas no presente Edital e na Ata de Registro de Preços.
18 - DO TERMO DE ATA
18.1 A licitante classificada em primeiro lugar será convocada, após Homologação do processo licitatório pelo Senhor Prefeito,
para assinar a Ata de Registro de Preços.
18.2 Na hipótese de não atendimento à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou havendo recusa em fazê-lo,
fica facultado à Administração, desde que haja conveniência, proceder ao chamamento das demais licitantes, observada a ordem
de classificação das propostas e desde que o fornecimento do objeto seja feito nas mesmas condições da primeira classificada,
inclusive quanto aos preços atualizados monetariamente.
18.3 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Termo de Ata, caracterizará o descumprimento da obrigação
assumida, sujeitando-se à multa de 5% (cinco por cento) sobre o seu valor estimativo, cumulada com a sua suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ficando sujeita,
ainda, às demais sanções previstas nas legislações que regem esta licitação.
18.4 Os atos decorrentes da nova convocação a que se refere o item serão realizados através de publicação na Imprensa Oficial,
com a convocação direta das licitantes remanescentes classificadas para a análise da aceitabilidade da taxa ofertada, e se for o
caso, a abertura do respectivo envelope “DOCUMENTAÇÃO”, com observância de todos os termos previstos neste Edital.
18.5 Os preços que vigorarão na Ata de Registro de Preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela
adequada e perfeita aquisição do objeto, e pelo pagamento dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
quaisquer outras despesas.
19 - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida ou cancelada, de pleno direito, quando:
19.1.1 A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
19.1.2 A detentora não formalizar a Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido ou se a Prefeitura não aceitar suas justificativas;
19.1.3 A detentora der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Registro de Preços;
19.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro de Preços;
19.1.5 Os percentuais registrados se apresentarem superiores ou com quaisquer diferenças dos constantes em Ata;
19.1.6 Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Secretaria competente;
19.1.7 Sempre que ficar constatado que a Detentora perdeu qualquer das condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
19.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
19.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e Imprensa Oficial do Município, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
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19.4 Pela Detentora, quando mediante solicitação por escrito comprovar encontrar-se impossibilitada de cumprir as exigências da
Ata de Registro de Preços.
19.5 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 90
(noventa) dias, ficando facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste Edital, caso não aceitas as razões do
pedido.
20 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.
21 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
21.1 Considerado o processo de Ata de Registro de Preços, é vedado, em regra, qualquer reajustamento do desconto concedido,
contado a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.
22 - FISCALIZAÇÃO
22.1 A fiscalização do perfeito cumprimento do objeto desta licitação será feita através da Secretaria de Educação, sendo o gestor
da Ata de Registro de Preços o Sr. Luciano Bento Ramalho, CPF 112.593.578-21, Secretário de Educação, e o responsável pelo
recebimento dos produtos a Sra. Ana Alice A. G. Felipe, podendo acionar órgão técnico competente sempre que necessário.
22.1.1 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços.
23 – ENTREGA, RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E PAGAMENTO
23.1 O prazo de entrega dos bens é de até 10 (dez) dias, contados do recebimento da autorização de fornecimento emitida pelo
Setor de Compras e Licitações, em remessa única, nos endereços relacionados no Anexo I -Termo de Referência e na autorização.
23.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta.
23.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.
23.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
23.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. O recebimento provisório ou definitivo do
objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato
23.6 O objeto desta licitação será de execução eventual e parcelada, pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, de
acordo com o pedido do setor requisitante, correndo por conta da Contratada as despesas de entrega, seguros, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários de correntes da execução.
23.7 Os bens deverá ser entregue conforme normas vigentes, acompanhados na nota fiscal eletrônica.
23.8 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal eletrônica referente aos produtos entregues.
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23.9 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias
por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
24 – DA GARANTIA DOS PRODUTOS
24.1 Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada
pelo responsável devidamente acreditado, de no mínimo 5 (cinco) anos, contra eventuais defeitos de fabricação (caso a licitante
seja também o fabricante); caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente
acreditado, garantindo também por no mínimo 5 (cinco) anos o mobiliário.
25 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
25.1 Aos proponentes que ensejarem o retardamento da assinatura do contrato ou da entrega do objeto licitado, não mantiverem
a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou
cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos
causados:
a) advertência;
b) multa, sendo:
b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou o cumprimento em desacordo com os termos do
Edital ou do Contrato, até o 15º (décimo quinto) dia, calculado sobre o valor remanescente do contrato, por ocorrência;
b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do
objeto, ou o cumprimento em desacordo com os Termos do Edital ou do Contrato, podendo ensejar a rescisão contratual; e
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir
do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o
caso, descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 5(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
25.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos
prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
25.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
25.4 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
25.5 As multas previstas no subitem 25.1. “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do
certame da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
26 - DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1 O proponente é responsável pela fidelidade legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, da
ata de registro de preços ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
26.2 É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
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26.3 Fica assegurado ao Município o direito de, por razões de interesse público, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a
presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
26.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Municipalidade não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório.
26.5 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
26.6 O valor ofertado nas propostas não sofrerá reajustes durante a execução do Contrato.
26.7 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que
os inabilitaram ou desclassificaram, conforme art. 48 § 3°.
26.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
26.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e
considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente normal no Município.
26.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro
da Comarca de Cosmópolis-SP.
Cosmópolis, 03 de novembro de 2021.

Antônio Claudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021
Processo Licitatório nº 7339/2021
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Considerações Preliminares
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é o presente licitação tem por objeto o registro de preços para fornecimento de
itens permanentes para rede municipal de ensino do município, conforme.
2. Especificação dos Produtos:
ITEM
001

QUANTIDADE
040

UNIDADE
Unidade

002

020

Unidade

LOTE 01

ESPECIFICAÇÃO
Armário alto com 02 portas e 02 prateleiras 800x500x1600. Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo,
revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com 25mm de espessura para o tampo
e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da
chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente
estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo
2mm para as portas e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em
ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em
polietileno Ø18mm e cavilhas plásticas. Pinos de fixação das prateleiras em aço zamack com acabamento cromado,
com sistemas de segurança (encaixe na face inferior da prateleira e encaixe com trava de fixação na lateral do
armário Prateleiras o armário deverá possuir 03 reguláveis. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura
em ângulo de 90? e ajuste de altura (+2mm/-2mm), sendo 03 por folha de porta. Sistema de chaveamento com
aplicação frontal. Composto por cilindro com corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação e acabamento cromado e
chave com capa plástica escamoteável dupla face, com rotação de 180º. Fechamento simultâneo das duas portas.
Puxadores deverão ser em aço zamack tipo alça com acabamento escovado medindo 155 x 9 x 30 mm (podendo
variar + ou – 1.00 mm), sendo fixados as frentes das gavetas por parafusos galvanizado com cabeça Philips e Fenda,
com rosca milimétrica com passo de 4.00 mm. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com
secção quadrada de 40x20mm e 1,2mm de espessura ou em madeira de 18 mm. Sapatas niveladoras com base
confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio
de barra roscada de 5/16” x 1”, perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Acabamento das
estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da
pintura de no mínimo 80 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura
recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Tolerâncias
dimensionais serão aceitas variando em até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são
as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas,
confeccionadas com materiais de espessuras maiores.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma
Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
emitido por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; -Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório – Armários. Deve constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado
correspondente. -Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita de
borda e atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório de
ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado pelo
CGCRE do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em
superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0
e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com
resultado mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana. O certificado deve constar as resultado dos ensaios
oudeve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
Armário baixo com 02 portas e 1 prateleira interna 800x500x745. Corpo confeccionado em chapa de MDP
contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com 25mm de espessura para
o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas
planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e
termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura
para o tampo 2mm para as portas e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro
confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento
confeccionadas em polietileno Ø18mm e cavilhas plásticas. Pinos de fixação das prateleiras em aço zamack com
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003

040

Unidade

acabamento cromado, com sistemas de segurança (encaixe na face inferior da prateleira e encaixe com trava de
fixação na lateral do armário Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 90? e ajuste de
altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento com aplicação frontal. Composto por cilindro com corpo de
Ø17x23mm, com abas para fixação e acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável dupla face, com
rotação de 180º. Fechamento simultâneo das duas portas. Puxadores deverão ser em aço zamack tipo alça com
acabamento escovado medindo 155 x 9 x 30 mm (podendo variar + ou – 1.00 mm), sendo fixados as frentes das
gavetas por parafusos galvanizado com cabeça Philips e Fenda, com rosca milimétrica com passo de 4.00 mm. Base
de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de 40x20mm e 1,2mm de espessura
ou em madeira de 18 mm ou em madeira de 18 mm. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno
injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x 1”,
perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Acabamento das estruturas de aço em pintura
eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de no mínimo 80
micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o
resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variando em
até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser
considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas, confeccionadas com materiais de
espessuras maiores.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
-Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório – Armários. Deve constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado
correspondente. -Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita
de borda e atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado
pelo CGCRE do fabricante do mobiliário. - Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em
superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0
e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com
resultado mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou
deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
Gaveteiro com rodízios de 03 gavetas – 400 x 460 x 590 Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor
cinza, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com 25mm de espessura para o
tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas
planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e
termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura
para o tampo e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em
ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em
polietileno Ø18mm. Corrediças fabricadas em chapa de aço estampada com pintura epóxi, com 400 mm de
comprimento e roldanas de nylon. Fixadas no corpo por meio de parafusos auto atarrachantes.
Gavetas
confeccionada em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas
faces, com 18mm de espessura para frente e corpo das gavetas. Fundo das gavetas confeccionado em chapa dura
com 3mm de espessura. Sistema de chaveamento com aplicação lateral e travamento simultâneo das gavetas.
Composto por cilindro com corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação, acabamento cromado e chave com capa
plástica escamoteável dupla face, com rotação de 180º. Puxadores deverão ser em aço zamack tipo alça com
acabamento escovado medindo 155 x 9 x 30 mm (podendo variar + ou – 1.00 mm), sendo fixados as frentes das
gavetas por parafusos galvanizado com cabeça Philips e Fenda, com rosca milimétrica com passo de 4.00 mm.
Rodízios duplos confeccionados em polipropileno injetado, com eixo giratório e base de fixação confeccionada em
chapa metálica estampada, sendo 4 unidades fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes para o perfeito
deslizamento do móvel. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variando em até 5% para mais e para menos. As
espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que
possuam estruturas mais encorpadas, confeccionadas com materiais de espessuras maiores.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
- Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório – Armários. Deve constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado
correspondente. -Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita
de borda e atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
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Unidade

005
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de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado
pelo CGCRE do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em
superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0
e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com
resultado mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou
deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
Gaveteiro fixo 02 gavetas – 315 x 245 x 445 Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza,
revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com 25mm de espessura para o tampo
e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da
chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente
estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para o tampo e
1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com
Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno
Ø18mm. Corrediças fabricadas em chapa de aço estampada com pintura epóxi, com 400 mm de comprimento e
roldanas de nylon. Fixadas no corpo por meio de parafusos auto atarrachantes. Gavetas confeccionada em chapa de
MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com 18mm de
espessura para frente e corpo das gavetas. Fundo das gavetas confeccionado em chapa dura com 3mm de espessura.
Sistema de chaveamento com aplicação lateral e travamento simultâneo das gavetas. Composto por cilindro com
corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação, acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável dupla
face, com rotação de 180º. Puxadores deverão ser em aço zamack tipo alça com acabamento escovado medindo
155 x 9 x 30 mm (podendo variar + ou – 1.00 mm), sendo fixados as frentes das gavetas por parafusos galvanizado
com cabeça Philips e Fenda, com rosca milimétrica com passo de 4.00 mm. Rodízios duplos confeccionados em
polipropileno injetado, com eixo giratório e base de fixação confeccionada em chapa metálica estampada, sendo 4
unidades fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes para o perfeito deslizamento do móvel. Tolerâncias
dimensionais serão aceitas variando em até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são
as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas,
confeccionadas com materiais de espessuras maiores.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
-Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório – Armários. Deve constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado
correspondente. -Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita
de borda e atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado
pelo CGCRE do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em
superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0
e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com
resultado mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou
deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
Mesa em L – 1400 x 1400 x 600 x 745 mmTampo confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza com
25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de
passa cabos em plástico injetado com tampa removível. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo
na cor cinza com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas
faces. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC
na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo
processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes.
Base fabricada em chapa de aço galvanizada com espessura de 2,00 mm, estampada e repuxada, medindo 25 x 580 x
65 mm, com suportes para fixação das sapatas niveladoras em chapa de no mínimo 4 mm com rosca conformada
diretamente na peça, não sendo aceito porca rebite. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno
injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x 1”,
perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Coluna Vertical única, fabricada em chapa de aço com
espessura de 1,2 mm, dobrada em formato de decágono irregular; possuindo um reforço superior e inferior e unidas
pelo processo de solda MIG por chapas com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna, na posição horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço com espessura mínima
de 2,0mm com furação central de 40 mm, abertura para passagem de fiação com abertura livre entre 99 e 105 mm,
calha de saque interna que é fixada pelo sistema de gravidade, proporcionando desta forma uma perfeita união (entre
Base-coluna-travessa superior) por meio de solda MIG não aparente; proporcionando a possibilidade de fixação de
uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha
de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Na
Face externa da coluna possui uma furação de 40mm com acabamento em polipropileno com possibilidade de saque
caso haja a necessidade de passagem de fiação entre estações Travessa superior fabricado em tubo de aço 50 x 20
mm com comprimento de 435 mm com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a coluna por meio de solda MIG. O
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conjunto deve ser interligado ao tampo por meio de parafusos auto-atarrachantes e ao painel frontal por meio de
tambor de giro com ø25mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento. A interligação
com a calha de passagem de fiação se dá por meio de duto semicircular com raio de 30mm. Toda a parte interna da
estrutura deverá ser livre de travessas e estruturas que possam dificultar a passagem de cabos. Pé Central formada
por chapas metálicas dobradas em formato octogonal, com sua quina frontal reta, conferindo a estrutura beleza e
robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 06 furos para
acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Em sua face inferior possui um tubo de aço com medidas de
20 x 20 mm Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em
estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.
Medidas gerais 140 x 710 x 250 mm, abertura para passagem de fiação 61 mm, calha de saque interno medindo 70 x
650 mm, a estrutura possui 3 furações circulares de 40 mm para passagem de fiação, sendo uma das furações para a
face externa com capa de polipropileno, possibilitando a instalação a outras mesas. Acabamento das estruturas de
aço em pintura eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de
80 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o
resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
-Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13966:2008 Móveis para escritório – Mesas. Deve constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado
correspondente. -Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita
de borda e atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado
pelo CGCRE do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em
superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0
e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com
resultado mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou
deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
Mesa em L – 1600 x 1800 x 700 x 600 x 745 mm Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25mm
de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos
em plástico injetado com tampa removível. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza
com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Fita de
bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão
do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem
com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Estrutura (lateral e
central) deverá apresentar firmeza para estabilidade e segurança do móvel. O pé lateral deverá ser construído em
perfil de alumínio 62x45mm em formato de trapézio retângulo, topo com face de 10 mm, angulação de 30° em uma
das faces, e parede interna de 3mm. A montagem do pé deverá ser feita por peça de liga de alumínio injetado, com
travamento por parafuso não aparente, sem uso de soldas. O pé deverá montar um “u”, com os tubos laterais, através
de componente de montagem em L, injetado em alumínio, com secção central angulada a 45°, moldada de forma que
oculte o topo dos tubos dos pés e da travessa e que um friso aparente entre 4 e 5 mm superior injetada em alumínio
polido com encaixe justo, isento do uso de soldas ou parafusos. O tubo horizontal superior deverá possuir 2 luvas em
alumínio soldadas por processo TIG ao tubo superior do pé para fixação do montante estrutural. A estrutura lateral
deverá acompanhar a mesma medida da profundidade do tampo. , travessa de travamento em tubo de aço 50 x 30
mm Caixa de tomada em material injetado, polipropileno ou ABS, com capacidade para 07 blocos, 03 elétrica e 04
logica / fone, e furação para passagem de fiação Fita de Bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas
da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente
estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 1mm de espessura. Acabamento
das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da
pintura de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de
forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
-Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13966:2008 Móveis para escritório – Mesas. Deve constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado
correspondente. -Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita
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de borda e atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado
pelo CGCRE do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em
superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0
e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com
resultado mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou
deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
Mesa redonda 1100 x 745 mm. Tampo circular confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor madeirada com
25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Fita de bordo
para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do
revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com
adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura. Sistema de fixação por meio de parafusos M6. Estrutura constituída
por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em base inferior, montante vertical, e base superior.
Base inferior com 5 hastes fabricada em tubo de aço galvanizada com espessura de 1,2 mm, medindo 50 x 30 mm,
com suportes para fixação das sapatas niveladoras em porca rebite. COLUNA em tubo de aço de 3 polegadas com
espessura de 1,2 mm. SUPORTE DO TAMPO fabricado em tubo de aço 30 x 20 mm em formato de X com
espessura mínima de 1,2 mm, fixada a COLUNA por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser
submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem - fosfatização) e pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento das estruturas de aço
em pintura eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 80
micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o
resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
-Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13966:2008 Móveis para escritório – Mesas. Deve constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado
correspondente. -Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita
de borda e atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado
pelo CGCRE do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em
superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0
e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com
resultado mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou
deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
Mesa retangular – 1200 x 600 x 745 mm. Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25mm de
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos
em plástico injetado com tampa removível. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza
com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Fita de
bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão
do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem
com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Base fabricada em
chapa de aço galvanizada com espessura de 2,00 mm, estampada e repuxada, medindo 25 x 580 x 65 mm, com
suportes para fixação das sapatas niveladoras em chapa de no mínimo 4 mm com rosca conformada diretamente na
peça, não sendo aceito porca rebite. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado,
medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x 1”,
perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Coluna Vertical única, fabricada em chapa de aço com
espessura de 1,2 mm, dobrada em formato de decágono irregular; possuindo um reforço superior e inferior e unidas
pelo processo de solda MIG por chapas com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna, na posição horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço com espessura mínima
de 2,0mm com furação central de 40 mm, abertura para passagem de fiação com abertura livre entre 99 e 105 mm,
calha de saque interna que é fixada pelo sistema de gravidade, proporcionando desta forma uma perfeita união (entre
Base-coluna-travessa superior) por meio de solda MIG não aparente; proporcionando a possibilidade de fixação de
uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha
de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Na
Face externa da coluna possui uma furação de 40mm com acabamento em polipropileno com possibilidade de saque
caso haja a necessidade de passagem de fiação entre estações Travessa superior fabricado em tubo de aço 50 x 20
mm com comprimento de 435 mm com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a coluna por meio de solda MIG. O
conjunto deve ser interligado ao tampo por meio de parafusos de rosca maquina, parafusados a buchas metálicos ao
tampo e ao painel frontal por meio de tambor de giro com ø25mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas
plásticas de acabamento. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de
epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação,
tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da
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ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
-Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13966:2008 Móveis para escritório – Mesas. Deve constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado
correspondente. -Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita
de borda e atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado
pelo CGCRE do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em
superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0
e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com
resultado mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou
deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
Mesa retangular – 1400 x 600 x 745 mm. Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25mm de
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos
em plástico injetado com tampa removível. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza
com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Fita de
bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão
do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem
com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Base fabricada em
chapa de aço galvanizada com espessura de 2,00 mm, estampada e repuxada, medindo 25 x 580 x 65 mm, com
suportes para fixação das sapatas niveladoras em chapa de no mínimo 4 mm com rosca conformada diretamente na
peça, não sendo aceito porca rebite. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado,
medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x 1”,
perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Coluna Vertical única, fabricada em chapa de aço com
espessura de 1,2 mm, dobrada em formato de decágono irregular; possuindo um reforço superior e inferior e unidas
pelo processo de solda MIG por chapas com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna, na posição horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço com espessura mínima
de 2,0mm com furação central de 40 mm, abertura para passagem de fiação com abertura livre entre 99 e 105 mm,
calha de saque interna que é fixada pelo sistema de gravidade, proporcionando desta forma uma perfeita união (entre
Base-coluna-travessa superior) por meio de solda MIG não aparente; proporcionando a possibilidade de fixação de
uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha
de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Na
Face externa da coluna possui uma furação de 40mm com acabamento em polipropileno com possibilidade de saque
caso haja a necessidade de passagem de fiação entre estações Travessa superior fabricado em tubo de aço 50 x 20
mm com comprimento de 435 mm com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a coluna por meio de solda MIG. O
conjunto deve ser interligado ao tampo por meio de parafusos de rosca maquina, parafusados a buchas metálicos ao
tampo e ao painel frontal por meio de tambor de giro com ø25mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas
plásticas de acabamento. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de
epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação,
tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da
ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
-Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13966:2008 Móveis para escritório – Mesas. Deve constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado
correspondente. -Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita
de borda e atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado
pelo CGCRE do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em
superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0
e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com
resultado mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou
deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
Mesa Reunião semi oval 2400 x 1000 x 745 mm. Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza
com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de
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passa cabos em plástico injetado com tampa removível. Painel Frontal duplo confeccionado em chapa de MDP
contínuo com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces.
Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e
padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de
colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Base
constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em base inferior, montante vertical, e base
superior. Base inferior fabricada em chapa de aço galvanizada com espessura de 2,00 mm, estampada e repuxada,
medindo 25 x 680 x 65 mm, em formato reto, com duas pontas com um grau de inclinação, com suportes para
fixação das sapatas niveladoras em chapa de no mínimo 4 mm com rosca conformada diretamente na peça, não
sendo aceito porca rebite. COLUNA única, fabricada em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, dobrada em
formato de decágono irregular, com largura entre 240 e 255 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna, na posição horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço com espessura mínima
de 2,0mm com furação central de 40 mm, abertura para passagem de fiação com abertura livre entre 93 e 105 mm,
calha de saque interna que é fixada pelo sistema de gravidade, proporcionando desta forma uma perfeita união (entre
PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por meio de solda MIG não aparente; proporcionando a possibilidade de
fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada
uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e
funcional. Na Face externa da coluna possui uma furação de 40mm com acabamento em Polipropileno com
possibilidade de saque caso haja a necessidade de passagem de fiação. SUPORTE DO TAMPO fabricado em tubo
de aço 50 x 20 mm com comprimento de 500 mm com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a COLUNA por meio de
solda MIG Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e
poliéster e espessura mínima final da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e
tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.
Tolerâncias dimensionais serão aceitas variando em até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais
especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais
encorpadas, confeccionadas com materiais de espessuras maiores.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
-Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13966:2008 Móveis para escritório – Mesas. Deve constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado
correspondente. -Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita
de borda e atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado
pelo CGCRE do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em
superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0
e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com
resultado mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou
deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
Estação de trabalho – 1400 x 1425 x 745 mm. Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25mm de
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos
em plástico injetado com tampa removível. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza
com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Fita de
bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão
do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem
com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Estrutura (lateral)
deverá apresentar firmeza para estabilidade e segurança do móvel. O pé lateral deverá ser construído em perfil de
alumínio 62x45mm em formato de trapézio retângulo, topo com face de 10 mm, angulação de 30° em uma das
faces, e parede interna de 3mm. A montagem do pé deverá ser feita por peça de liga de alumínio injetado, com
travamento por parafuso não aparente, sem uso de soldas. O pé deverá montar um “u”, com os tubos laterais, através
de componente de montagem em L, injetado em alumínio, com secção central angulada a 45°, moldada de forma que
oculte o topo dos tubos dos pés e da travessa e que um friso aparente entre 4 e 5 mm superior injetada em alumínio
polido com encaixe justo, isento do uso de soldas ou parafusos. O tubo horizontal superior deverá possuir 4 luvas em
alumínio soldadas por processo TIG ao tubo superior do pé para fixação do montante estrutural. A estrutura lateral
deverá acompanhar a mesma medida da profundidade do tampo. 04 (quatro) travessas de travamento em tubo de
aço 50 x 30 mm Duas caixas de tomada em material injetado, polipropileno ou ABS, com capacidade para 07
blocos, 03 elétrica e 04 logica / fone, e furação para passagem de fiação Fita de Bordo para o revestimento e
acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com
resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt.
Com 1mm de espessura. Calha de passegm de fiação fechada com furações para tomadas elétricas e lógicas para a
face do usuário, os berços devem tem dimensões para ocultar as caixas de tomada sobre o tampo e possuir furações
na face inferior para acesso das furações, sem a necessidade da sua remoção. Divisor central com 03 suportes em
zamack com acabamento em pintura com sistema de fiação por pressão no divisor, o Divisor deve possuir espessura
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de 15 ou 18 mm e altura de 300 mm. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a
base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de no mínimo 60 micrometros, atendendo aos critérios
de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas
nas normas da ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
-Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13967:2011 Móveis para escritório – Estação de trabalho. Deve constar a declaração da Organismo certificador validando que o
produto declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado
correspondente. -Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita
de borda e atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado
pelo CGCRE do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em
superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0
e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com
resultado mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou
deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
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LOTE 02

ESPECIFICAÇÃO
Cadeira giratória com braço regulável Assento com característica de pouca ou nenhuma conformação em sua base
para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos
membros inferiores do usuário, em conformidade com Norma Regulamentadora nº 17, Portaria MTPS nº 3.751 de
1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, subitem 17.3.3, alíneas b), e c). Espaldar provido de raio de curvatura
mínimo de 400 mm e conformação anatômico para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto
no item 17.3.3, alínea da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela
Portaria nº MTPS 3.751, de 1990). Dimensões mínimas de encosto: 360 de extensão vertical; 410 de largura; 35
mm de espessura mínima da espuma. Dimensões mínimas de assento: 425 mm de profundidade ; 460 mm de largura
de superfície; 40 mm de espessura mínima da espuma. Sistema de articulação do encosto para ajuste de inclinação,
a partir de dois eixos de aço carbono zincado, sendo que o eixo traseiro, que é o de menor diâmetro, possui esta
característica de diâmetro de 8,0 mm; perfazendo tais eixos, há dez lâminas de atrito que formam o conjunto de freio
fricção, responsável pela frenagem do encosto quando o usuário aciona a alavanca para esta finalidade. Entre as
lâminas de atrito o sistema deve apresentar pastilhas de Celeron ou material similar que promova o mesmo feito,
qual seja eliminar o ruído no atrito entre as lâminas sem perder a sua função de travamento quando o usuário aciona
a frenagem do sistema. A alavanca que controla o sistema de inclinação e contato permanente do encosto possui as
mesmas características ergonômicas e dimensionais citadas para a alavanca de ajuste de altura do assento. Ajuste da
altura do espaldar por meio de cremalheira injetada em termoplástico copolímero, com 07 pontos de ajuste. Tal
cremalheira, desenvolvida no conceito de bucha, a partir de duas partes, que é envolta por uma estrutura de chapa de
aço carbono conformada, com espessura mínima de 2,0 mm, abraça o extensor de encosto que é manufaturado em
chapa de aço carbono de 3,0 mm de espessura dobrada em forma de “U”, com largura de 36 mm do extensor. Tal
conjunto de encosto recebe acabamento por meio de uma carenagem plástica injetada em polipropileno, formado por
duas partes, com encaixe entre si por meio de diversos pontos, promovendo acabamento do produto nessa região,
proteção para o usuário e a continuidade estética na região de transição do encosto para o assento.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
-Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13962. Deve
constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto declarado na proposta (modelo certificado)
corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado correspondente. -Certificado de conformidade de
processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas
ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros. O certificado
deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
- Laudo de ensaio de espuma ensaiado por laboratório acreditado INMETRO na última versão da norma:
Determinação das características de Queima, com velocidade de queima de 0 mm/min, conforme a ABNT NBR
9178; Determinação da fadiga dinâmica, com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no
máximo, 5%, conforme a ABNT NBR 9177; Determinação da resistência ao rasgamento, com resistência média ao
rasgamento ente 680 e 740 N/m, conforme a ABNT NBR 8516; Determinação de força de endentação, com fator de
conforto de no máximo 4%, avaliado a força endentação em 25%, 40% e 65%, conforme a ABNT NBR 9176.
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CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO GIRATÓRIA, SEM APÓIA BRAÇOS, com assento e encosto
manufaturados em espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), assento e encosto estruturado em
compensado anatômico, multi laminado, resinado e prensado, com espessura mínima de 10,5 mm. assento com
característica de pouca ou nenhuma conformação em sua base para garantir alternância postural e borda frontal
arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, em conformidade com
norma regulamentadora nº 17, portaria mtps nº 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, subitem 17.3.3,
alíneas b), e c). espaldar provido de raio de curvatura mínimo de 400 mm e conformação anatômico para apoio da
região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea da norma regulamentadora nº 17 do
ministério do trabalho e emprego, regulamentada pela portaria nº mtps 3.751, de 1990), a espuma deverá apresentar
as seguintes características físicas e mecânicas:tensão de ruptura: entre 130 e 140 kpa - método utilizado: abnt nbr
8515tensão de alongamento: mínimo de 80% - método utilizado: abnt nbr 8515resistência ao rasgamento: entre 490 e
500 n/m - método utilizado: abnt nbr 8516densidade: entre 60 e 70 kg/m3 - método utilizado: abnt nbr
8537resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: abnt nbr 8619deformação permanente à compressão a 90%: entre
10 e 15% - método utilizado abnt nbr 8797força de indentação a 25%: entre 250 e 270 n - método utilizado abnt nbr
9176força de indentação a 40%: entre 350 e 370 n - método utilizado abnt nbr 9176 força de indentação a 40%: entre
800 e 850 n - método utilizado abnt nbr 9176fadiga dinâmica pe: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - abnt nbr
9177fadiga dinâmica 40% (perda da força de indentação): entre 10 e 15% para fi de 25% e 40% - método utilizado abnt nbr 9177fadiga dinâmica 40% (perda da força de indentação): entre 5 e 10% para fi de 65% - método utilizado abnt nbr 9177fadiga dinâmica 40% (perda da força de indentação): perda de espessura máxima de 2% - método
utilizado - abnt nbr 9177resistência à compressão: entre 10 e 15 kpa para deformação de 50% - método utilizado abnt nbr 8910fator conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - quociente dado pela fi a 65% sobre fi a
25%flamabilidade: velocidade de queima 0,00 mm/min, conforme abnt nbr 9178:2003, além de apresentar teor de
cinzas de, no máximo, 0,20%, conforme abnt nbr 14961:2007 isenta de clorofluorcarbono. dimensões mínimas de
encosto: 360 de extensão vertical; 410 de largura; 35 mm de espessura mínima da espuma. dimensões mínimas de
assento: 425 mm de profundidade ; 460 mm de largura de superfície; 40 mm de espessura mínima da espuma. haste
de junção do encosto manufaturada em chapa de aço carbono abnt 1008/1020 com espessura mínima de 6,35 mm e
largura de 80 mm, com vinco interno de reforço estrutural e angulação de 10 graus. flange universal (160 x 200 e
125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono abnt 1010/1020, com vincos e conformações que melhoram
seu desempenho mecânico, para função de plataforma de sustentação do assento. assento com inclinação fixa entre 2º e -7º. dispositivo cilíndrico hidro pneumático (co2) para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento,
produzido por componentes metálicos, com curso mínimo de 125 mm, em conformidade com abnt nbr base cinco
hastes produzidas em tubo de seção oblongular, de medida mínima de 20 x 39 x 1,20 mm, com fusão das hastes ao
anel metálico central pelo sistema de eletrofusão (solda a ponto), não havendo deposição de material, aferindo maior
qualidade e durabilidade à peça. carenagem termoplástica injetada em polipropileno copolímero, única (sem
emendas), disposta sobre a parte superior da base e fixadas por pinos de encaixe por pressão, aferindo acabamento e
proteção á base. em conformidade abnt nbr 13962/06, raio da para mínimo exigido para este pleito de 280 mm
(medição conforme proposto na norma referida, do centro do alojamento do pistão ao centro do alojamento do
rodízio). casulo de alojamento dos rodízios produzidos no próprio tubo, com travamento das paredes, aferindo maior
robustez, resistência e durabilidade à peça. cinco rodízios de nylon injetado sob pressão, do tipo poliamida 6.6, de
alto desempenho, com medida de diâmetro de rolamento mínimo de 50 mm, eixo transversal e esferas em aço
carbono abnt 1010/1020, haste cilíndrica vertical com diâmetro mínimo de 11 mm, em aço com anel elástico
metálico expansor para fixação no alojamento na base, dispensando a utilização de buchas plásticas.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
-Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13962. Deve
constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto declarado na proposta (modelo certificado)
corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado correspondente. -Certificado de conformidade de
processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas
ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros. O certificado
deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
- Laudo de ensaio de espuma ensaiado por laboratório acreditado INMETRO na última versão da norma:
Determinação das características de Queima, com velocidade de queima de 0 mm/min, conforme a ABNT NBR
9178; Determinação da fadiga dinâmica, com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no
máximo, 5%, conforme a ABNT NBR 9177; Determinação da resistência ao rasgamento, com resistência média ao
rasgamento ente 680 e 740 N/m, conforme a ABNT NBR 8516; Determinação de força de endentação, com fator de
conforto de no máximo 4%, avaliado a força endentação em 25%, 40% e 65%, conforme a ABNT NBR 9176.
Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962 com, no
mínimo, espaldar alto. Encosto com estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada, de alta resistência e
com acabamento da superfície em material elástico (tela) de dupla frontura, macia, sem utilização de espuma e
similares. Largura útil mínima do encosto de 460 mm e extensão vertical do encosto de 620 mm. Encosto fixo do
tipo fraque (a linha superior do assento se sobrepõe à linha inferior do encosto) provido de peça injetada em PP,
flexível, para apoio da região lombar, com dimensões mínimas em seu eixo de simetria de 200 x 80 mm, provida de
regulagem de altura com curso mínimo de 60 mm e pontos definidos de parada. Assento com chassi interno em
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resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, espuma injetada em poliuretano flexível
com densidade mínima de 45 kg/m³ e espessura média de, no mínimo, 40 mm. Capa de proteção e acabamento
injetada sob o assento em polipropileno texturizado e bordas arredondadas, sem uso de perfis de PVC para arremate
de bordos. Profundidade de superfície mínima do assento de 440 mm e largura útil mínima do assento de 470 mm.
Revestimento do assento em laminado sintético espalmado de PVC sobre forro ou em crepe de poliéster.
Mecanismo de contato permanente para ajustes independentes de inclinação do encosto com indefinidos pontos de
parada e ajuste de altura do assento através do acionamento da coluna. Coluna com regulagem de altura por
acionamento a gás com curso de regulagem de 100 mm em conformidade com a norma EN DIN 16955:2017, versão
normativa similar posterior, dotado de sistema de amortecimento de impactos. Base giratória de 5 patas em aço
tubular de formato oval ou quadrado ou retangular cuja altura mínima da viga seja de 30 mm e soldados aos anéis
centrais de estabilização da coluna. Alojamento para pinos dos rodízios sem uso de solda ou bucha plástica para
facilitar eventuais manutenções e prolongar a vida útil do móvel. Acabamento das partes metálicas da base por
pintura eletrostática a pó de cor preta e capa única injetada em PP para cobertura da porção superior das patas e do
cônico central. Rodízios duplos, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia com eixos
horizontal e vertical em aço, sendo o vertical dotado de anel expansivo metálico. Apoia Braços com regulagem
vertical e curso mínimo de 80 mm, acionado por meio de botão. Estrutura dos apoia braços em material injetado com
suporte em resina de engenharia termoplástica injetada. Dimensões mínimas do apoia braços de 230 de comprimento
e 50 mm de largura.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
-Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13962. Deve
constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto declarado na proposta (modelo certificado)
corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado correspondente. -Certificado de conformidade de
processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas
ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros. O certificado
deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
- Laudo de ensaio de espuma ensaiado por laboratório acreditado INMETRO na última versão da norma:
Determinação das características de Queima, com velocidade de queima de 0 mm/min, conforme a ABNT NBR
9178; Determinação da fadiga dinâmica, com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no
máximo, 5%, conforme a ABNT NBR 9177; Determinação da resistência ao rasgamento, com resistência média ao
rasgamento ente 680 e 740 N/m, conforme a ABNT NBR 8516; Determinação de força de endentação, com fator de
conforto de no máximo 4%, avaliado a força endentação em 25%, 40% e 65%, conforme a ABNT NBR 9176.
Cadeira Fixa, sem apóia braços, com assento e encosto manufaturados em espumas flexíveis de poliuretano injetadas
(moldadas), assento e encosto estruturado em compensado anatômico, multi laminado, resinado e prensado, com
espessura mínima de 10,5 mm. Assento com característica de pouca ou nenhuma conformação em sua base para
garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros
inferiores do usuário, em conformidade com Norma Regulamentadora nº 17, Portaria MTPS nº 3.751 de 1990 do
Ministério do Trabalho e Emprego, subitem 17.3.3, alíneas b), e c). Espaldar provido de raio de curvatura mínimo de
400 mm e conformação anatômico para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item
17.3.3, alínea da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria
nº MTPS 3.751, de 1990). Dimensões mínimas de encosto: 360 de extensão vertical; 410 de largura; 35 mm de
espessura mínima da espuma. Dimensões mínimas de assento: 425 mm de profundidade ; 460 mm de largura de
superfície; 40 mm de espessura mínima da espuma. Haste de junção do encosto manufaturada em chapa de aço
carbono ABNT 1008/1020 com espessura mínima de 6,35 mm e largura de 80 mm, com vinco interno de reforço
estrutural e angulação de 10 graus. Base fixa, modelo 04 pés, em tubo de aço 7/8 (diâmetro de 22mm) com parede
de no mínimo 1,2 mm, com sapatas injetadas em PVC na face inferior evitando o contato do ferro com o chão.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
-Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13962. Deve
constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto declarado na proposta (modelo certificado)
corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado correspondente. -Certificado de conformidade de
processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas
ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros. O certificado
deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
- Laudo de ensaio de espuma ensaiado por laboratório acreditado INMETRO na última versão da norma:
Determinação das características de Queima, com velocidade de queima de 0 mm/min, conforme a ABNT NBR
9178; Determinação da fadiga dinâmica, com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no
máximo, 5%, conforme a ABNT NBR 9177; Determinação da resistência ao rasgamento, com resistência média ao
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rasgamento ente 680 e 740 N/m, conforme a ABNT NBR 8516; Determinação de força de endentação, com fator de
conforto de no máximo 4%, avaliado a força endentação em 25%, 40% e 65%, conforme a ABNT NBR 9176.
Cadeira Giratória Assento manufaturado à partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) cujos
aspectos dimensionais de largura e profundidade de superfície estejam entre 470 e 500 mm, além de espessura média
predominante da espuma de, no mínimo, 35 mm. Revestimento em tecido tipo crepe, em poliéster e estruturação em
compensado multilaminado, de 12 mm. Contra capa injetada em polipropileno copolímero para assento, com
espessura mínima predominante de 2,0 mm com ressaltos moldados na matriz de injeção em cada orifício para
fixação da plataforma do assento e braços. A contra capa injetada em polipropileno para assento possui, em sua
porção traseira, um acabamento em “U” invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção.
Tal acabamento permite excelente integração estética entre a plataforma de assento da estrutura e o conjunto de
assento da cadeira. Encosto do tipo espaldar médio manufaturado em espuma flexível de poliuretano injetada
moldada, sendo que seus aspectos dimensionais de largura e extensão vertical estejam entre 450 e 480 mm, além da
espessura mínima predominante da espuma de 40 mm. Revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster.
Encosto estruturado em peça injetada em polipropileno copolímero dotada de 04 posições, no mínimo, para fixação
da contra capa por meio de encaixe sobre pressão. Alojamento para fixação da lâmina de junção do encosto por meio
de, no mínimo, 04 pontos, dotados de porcas de garra cravadas pela parte interna do estrutural. Todas as fixações
internas não aparentes para o lado externo do encosto, ou seja, a fixação de dá pela porção interna do encosto e um
contra capa injetada em termoplástica oferece blindagem e acabamento para a porção externa. Não se utiliza de
grampos ou perfis ou mesmo parafusos auto atarrachantes para fixação da contra capa no estrutural. A própria contra
capa, com seus elementos de encaixe sob pressão (04, no mínimo), é auto suficiente para plena fixação ao chassi
estrutural do encosto. Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de
perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de quatro pontos
para fixação ao estrutural, no mínimo, por meio de encaixe sob pressão. Tal carenagem de contra assento apresenta
espessura mínima predominante de 2,0 mm e possui raios nos quatro cantos da peça. Mecanismo do tipo
sincronizado, com movimento de reclinação para assento e encosto na proporção de 2:1 (para cada grau que o
assento reclina, o encosto inclina dois graus), com sistema de travamento em 04 pontos ao longo do curso de
reclinação, dotado de sistema anti-impacto. Junção do encosto ao assento executada através de chapa de aço carbono
com espessura mínima de 6,0 mm e largura de 70 mm, com vinco interno, do tipo lâmina up n’ down, com sistema
de ajuste vertical através de cremalheira, sem necessidade de acionamentos de botões ou manípulos, sistema de
cremalheira executado através de duas peças injetadas em nylon com fibra de vidro (poliamida), com no mínimo 10
pontos de ajustes e curso mínimo de 65 mm. Acabamento e proteção da lâmina de junção do encosto executada
através de carenagem plástica, manufaturada em 02 partes, uma dianteira e uma traseira, que sem encaixam, através
de dois pontos de fixação superiores, dois inferiores e vários agentes de fixação dispostos na porção do encosto,
formando uma capa única em formato de ‘L. A capa, quando montada, apresenta largura externa mínima de 130 mm,
espessura mínima de 2,0 mm e é dotada de textura em sua superfície externa, para harmonização com a textura das
contra capas e assento e encosto. Apoia braços com altura ajustável por meio de acionamento de botão de pressão
por mola localizado na parte lateral do corpo estrutural do braço, que é confeccionado em chapa de aço carbono com
vinco que proporciona maior resistência mecânica, com pintura eletrostática e carenagem de acabamento e proteção
e apoia braço injetados em polipropileno injetado na cor preta, com dimensões mínimas de 80 mm de largura por 250
mm de comprimento. Coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e
segurança mínimas conforme Classe 4 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm.
Base cinco patas confeccionada em poliamida ou resina de engenharia de desempenho similar ou ainda em aço
carbono tubular de seção retangular ou semi oblonga, cujas dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, neste
caso, sendo a base metálica, deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno que recobre todos os bordos
laterais e parte superior da base. Independente do material de construção , tal base deverá possuir raio da pata
mínimo de 320 mm e projeção da pata máxima de 380 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo. Caso seja
injetada em poliamida, o cônico central para alojamento do pistão deverá possuir reforço metálico insertado na
injeção na matriz ou, sendo metálica, o cônico central de alojamento do pistão deverá ser realizado em dois anéis
metálicos cuja parede deverá ser, de no, mínimo 2,25 mm, sendo um anel inferior e outro posterior. Sendo metálica,
o tratamento de superfície da base deverá ser em pintura eletrostática à pó, de cor preta. Rodízios de duplo giro do
tipo “W” ou “H”.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
-Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13962. Deve
constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto declarado na proposta (modelo certificado)
corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado correspondente. -Certificado de conformidade de
processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas
ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros. O certificado
deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
- Laudo de ensaio de espuma ensaiado por laboratório acreditado INMETRO na última versão da norma:
Determinação das características de Queima, com velocidade de queima de 0 mm/min, conforme a ABNT NBR
9178; Determinação da fadiga dinâmica, com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no
máximo, 5%, conforme a ABNT NBR 9177; Determinação da resistência ao rasgamento, com resistência média ao
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rasgamento ente 680 e 740 N/m, conforme a ABNT NBR 8516; Determinação de força de endentação, com fator de
conforto de no máximo 4%, avaliado a força endentação em 25%, 40% e 65%, conforme a ABNT NBR 9176.
Cadeira uso múltiplo Encosto Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado pigmentado, com
furações com formato retangular ou similar sendo, no mínimo 10 furos, 05 em cada lateral do encosto, que
possibilitam melhor areação para o usuário. A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no
próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura; Plug de fixação injetado em
polipropileno copolímero, com corpo de, no mínimo, 5mm de diâmetro e cabeça oval, na mesma cor do encosto.
Largura de 460 mm e extensão vertical do encosto de 250 mm, no mínimo, medidos no seu eixo de simetria.
Estrutura Suporte do encosto constituído por dois tubos de aço #16, com secção oval,medindo 16X30mm, soldados
nas travessas superiores e encaixados nas laterais do encosto. Base fixa constituídas por duas estruturas contínuas
com formato trapezoidal, confeccionada em tubo de aço com secção oval #18, medindo 16X30mm; Possui duas
travessas inferiores e duas superiores unindo e travando as estruturas, impedindo a abertura da estrutura por
movimento rígido. As travessas superiores são fechadas com ponteiras plásticas; Acabamento e pintura: Deve ser
usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda e tratamento de superfície por meio de pintura à pó
por através de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti
ferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 graus Celsius, no mínimo.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT
NBR ISO 14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em
proposta. -Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ISO 7173:1989
nível 3 – Determinação da Força e durabilidade e ISO 7174:1988 – Determinação da estabilidade. -Certificado de
conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima
às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros. O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado.
Longarina 03 lugares Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou
em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de
poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto,
dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e
bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será
tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Revestimento do
assento em tecido tipo crepe, em poliéster e aspectos dimensionais do assento de largura e profundidade de superfície
entre 460 e 480 mm e espessura mínima predominante para a espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50
mm. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em
espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm, provido de
carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de
fixação do suporte de junção do encosto no chassi do espaldar, a junção das carenagens do encosto com a do suporte
de junção do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do contra
encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e parafusos para acabamento e ou fixação da contra
capa de encosto. Pequenas aberturas entre a carenagem de contra encosto e a carenagem do suporte de junção do
encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm
no interior do contra encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou acidentes decorrentes do uso público
deste móvel. Fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica.
Revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster. Aspectos dimensionais do encosto de largura (mínima)
440 mm, extensão vertical (mínima): 400 mm e raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre 400 e
500 mm, ângulo de abertura entre o assento e o encosto: entre 90 e 110 graus. Suporte de junção do encosto: em aço
fixado por, no mínimo, dois pontos diretamente na estrutura metálica e não no chassi de assento, de modo a elevar a
sua durabilidade. Suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme
preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da ABNT NBR 16031:2012. Fixação ao chassi estrutural de encosto
por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. Os elementos metálicos do
suporte de junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com
tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Flange confeccionada em chapa de aço
carbono ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 2,90 mm, com vincos e conformações que melhoram seu
desempenho mecânico ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de
“U”, sem utilização de solda. Bases da longarina em formato de “T” invertido, “Y” invertido ou similar, em aço
carbono com pintura eletrostática preta.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
-Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 16031. Deve
constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto declarado na proposta (modelo certificado)
corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado correspondente. -Certificado de conformidade de
processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas
ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros. O certificado
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deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
- Laudo de ensaio de espuma ensaiado por laboratório acreditado INMETRO na última versão da norma:
Determinação das características de Queima, com velocidade de queima de 0 mm/min, conforme a ABNT NBR
9178; Determinação da fadiga dinâmica, com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no
máximo, 5%, conforme a ABNT NBR 9177; Determinação da resistência ao rasgamento, com resistência média ao
rasgamento ente 680 e 740 N/m, conforme a ABNT NBR 8516; Determinação de força de endentação, com fator de
conforto de no máximo 4%, avaliado a força endentação em 25%, 40% e 65%, conforme a ABNT NBR 9176.
Longarina plástica 03 lugares sem braço Cadeira com assento e encosto dispostos em longarina de 03 lugares,
composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato
anatômico, com 05 pares de orifícios oblongos de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e
facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento
longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo,
para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades
isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores
do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão de 484
largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de
variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufaturado em termoplástico
polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongos
de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual
encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um
par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a
permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão
vertical total x extensão vertical na região do apoio lombar 250 x 20,06 espessura mínima x 27,8 espessura máxima
(medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O
assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é fixado com
parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir
atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma
cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Os parafusos e plugs de fixação do assento e
encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Conjunto metálico de longarina formado
por dispositivos em "L" tipo haste tubular para junção de assento e encosto manufaturados em aço carbono tubular
de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 x 1,20. Assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de
sustentação, confeccionado em aço carbono tubular de medidas mínimas de 30 x 50 x 1,5 mm. Duas bases em
formato "T" invertido são acopladas aos tubos longitudinais por meio de cone morse. Tais bases são confeccionados
por dispositivos de aço carbono tubular (de seção cilíndrica para a haste vertical, com diâmetro de 51 mm e parede
de 1,50 mm) e base em aço carbono tubular de seção quadrada, com medida de 25 x 25 x 1,50 mm, com capa
injetada em polipropileno para acabamento e proteção), provida de sapatas manufaturadas em termoplástico
copolímero injetado em alta pressão. Todos os componentes metálicos recebem banho desengraxaste, estabilização,
fosfatização, pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 ºC.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado.
-Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO
14024:2004 e ABNT NBR ISO 14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o
modelo fornecido em proposta. -Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo
com a ABNT NBR 16031. Deve constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto declarado
na proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
-Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com
avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo
60 micrometros. O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio
correspondente ao processo certificado.
Longarina plástica 06 lugares sem braço Cadeira com assento e encosto dispostos em longarina de 06 lugares,
composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato
anatômico, com 05 pares de orifícios oblongos de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e
facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento
longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo,
para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades
isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores
do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão de 484
largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de
variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufaturado em termoplástico
polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongos
de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual
encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um
par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a
permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão
vertical total x extensão vertical na região do apoio lombar 250 x 20,06 espessura mínima x 27,8 espessura máxima
(medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O
assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é fixado com
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parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir
atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma
cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Os parafusos e plugs de fixação do assento e
encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Conjunto metálico de longarina formado
por dispositivos em "L" tipo haste tubular para junção de assento e encosto manufaturados em aço carbono tubular
de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 x 1,20. Assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de
sustentação, confeccionado em aço carbono tubular de medidas mínimas de 30 x 50 x 1,5 mm. Duas bases em
formato "T" invertido são acopladas aos tubos longitudinais por meio de cone morse. Tais bases são confeccionados
por dispositivos de aço carbono tubular (de seção cilíndrica para a haste vertical, com diâmetro de 51 mm e parede
de 1,50 mm) e base em aço carbono tubular de seção quadrada, com medida de 25 x 25 x 1,50 mm, com capa
injetada em polipropileno para acabamento e proteção), provida de sapatas manufaturadas em termoplástico
copolímero injetado em alta pressão. Todos os componentes metálicos recebem banho desengraxaste, estabilização,
fosfatização, pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 ºC.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO
14024:2004 e ABNT NBR ISO 14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o
modelo fornecido em proposta. -Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo
com a ABNT NBR 16031. Deve constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto declarado
na proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
-Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com
avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo
60 micrometros. O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio
correspondente ao processo certificado.
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LOTE 03

ESPECIFICAÇÃO
Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira Mesa individual, Dimensões: 750 altura x 465
profundidade x 605 largura mm Tampo, Confeccionado em ABS virgem injetado, insertas no processo de injeção
devem possuir de mínimo 4 porcas de rosca máquina para fixação da estrutura metálica. Em uma das faces inferiores
devem possuir uma travessa de reforço em nylon. Tampo com espessura de 22 mm. Sobre o tampo deve ser colado
laminado de alta pressão com espessura mínima de 0,8 mm. Estrutura: Suporte de tampo em tubo redondo 1 ¼”
dobrado em formato de “C”, Colunas verticais duplas em tubo retangular 40x20 mm e travessa em tubo oblongo 29 x
58 mm, com espessura mínima de 1,9 mm, pés em tubo redondo 1 ¼”, todos em aço carbono 1020 e espessura
mínima de 1,9 mm, unidos pelo sistema de solda mig com toda a sua área de contato com cordão de solda.
Acabamento dos pés em ponteira em polipropileno virgem medindo 170 x 46 mm e acabamento traseiro 88 x 46 mm
fixadas por rebite. Porta livro medindo 503 x 304 x 55 ( l x p x a), com fiação na travessa por 4 rebites de alumínio.
Cadeira com estrutura monobloco empilhável composta por 3 peças soldadas pelo processo MIG com ponteiras em
polipropileno virgem com pino expansor, confeccionada em tubo de aço redondo medindo 20,7 mm, com espessura
mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x 430 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6 rebites de
alumínio. Encosto 396 x 198mm (lxa) com inserções para acabamento dos tubos do encosto e fixação a estrutura por
4 rebites de alumínio. As medidas podem variar +/- 5 mm.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 14006. Deve
constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto declarado na proposta (modelo certificado)
corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado correspondente. -Certificado de conformidade de
processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas
ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D
3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado.
Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira Mesa individual, Dimensões: 594 altura x 465
profundidade x 605 largura mm Tampo, Confeccionado MDP (Medium Density Particleboard), insertas no processo
de fabricação de mínimo 4 porcas garra de rosca máquina (m6) para fixação da estrutura metálica. Acabamento dos
bordos em fita ABS ou PVC com espessura de 2 mm, pelo processo Hotmelt. Tampo com espessura de 19 mm.
Sobre o tampo deve ser colado laminado de alta pressão com espessura mínima de 0,8 mm e em sua face inferior em
laminado melamínico de baixa pressão. Instalado no tampo em cavidade usinada porta livro oblongo em
polipropileno virgem medindo 220 x 50 x 12 mm. Estrutura: Suporte de tampo em tubo redondo 1 ¼” dobrado em
formato de “C”, Colunas verticais e travessa em tubo oblongo 29 x 58 mm, com espessura mínima de 1,9 mm, pés
em tubo redondo 1 ¼”, todos em aço carbono 1020 e espessura mínima de 1,9 mm, unidos pelo sistema de solda mig
com toda a sua área de contato com cordão de solda. Acabamento dos pés em ponteira em polipropileno virgem
medindo 170 x 46 mm e acabamento traseiro 88 x 46 mm fixadas por rebite. Porta livro medindo 503 x 304 x 55 ( l x
p x a), com fiação na travessa por 4 rebites de alumínio. Cadeira com estrutura monobloco empilhável composta por
3 peças soldadas pelo processo MIG com ponteiras em polipropileno virgem com pino expansor, confeccionada em
tubo de aço redondo medindo 20,7 mm, com espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x 310 mm (lxp)
com espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6 rebites de alumínio Altura do assento ao chão 338 mm. Encosto 396 x
198mm (lxa) com inserções para acabamento dos tubos do encosto e fixação a estrutura por 4 rebites de alumínio. As
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medidas podem variar +/- 5 mm.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 14006. Deve
constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto declarado na proposta (modelo certificado)
corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado correspondente. -Certificado de conformidade de
processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas
ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D
3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira Mesa individual, Dimensões: 644 altura x 465
profundidade x 605 largura mm Tampo, Confeccionado MDP (Medium Density Particleboard), insertas no processo
de fabricação de mínimo 4 porcas garra de rosca máquina (m6) para fixação da estrutura metálica. Acabamento dos
bordos em fita ABS ou PVC com espessura de 2 mm, pelo processo Hotmelt. Tampo com espessura de 19 mm.
Sobre o tampo deve ser colado laminado de alta pressão com espessura mínima de 0,8 mm e em sua face inferior em
laminado melamínico de baixa pressão. Instalado no tampo em cavidade usinada porta livro oblongo em
polipropileno virgem medindo 220 x 50 x 12 mm. Estrutura: Suporte de tampo em tubo redondo 1 ¼” dobrado em
formato de “C”, Colunas verticais duplas em tubo retangular 40 x 20 mm e travessa em tubo oblongo 29 x 58 mm,
com espessura mínima de 1,9 mm, pés em tubo redondo 1 ¼”, todos em aço carbono 1020 e espessura mínima de 1,9
mm, unidos pelo sistema de solda mig com toda a sua área de contato com cordão de solda. Acabamento dos pés em
ponteira em polipropileno virgem medindo 170 x 46 mm e acabamento traseiro 88 x 46 mm fixadas por rebite. Porta
livro medindo 503 x 304 x 55 ( l x p x a), com fiação na travessa por 4 rebites de alumínio. Cadeira com estrutura
monobloco empilhável composta por 3 peças soldadas pelo processo MIG com ponteiras em polipropileno virgem
com pino expansor, confeccionada em tubo de aço redondo medindo 20,7 mm, com espessura mínima de 1,9 mm.
Assento medindo 400 x 430 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6 rebites de alumínio. Encosto
396 x 198mm (lxa) com inserções para acabamento dos tubos do encosto e fixação a estrutura por 4 rebites de
alumínio. As medidas podem variar +/- 5 mm.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do mobiliário:
-Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 14006. Deve
constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto declarado na proposta (modelo certificado)
corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado correspondente. -Certificado de conformidade de
processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas
ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D
3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário.
Conjunto coletivo composto de 1 (uma) mesa central, 06 (seis) mesas circulares e 6 (seis) cadeiras. Mesa com tampo
em MDP, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado
melamínico de baixa pressão - BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Tampo em MDP, com espessura de 19
mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor cinza, verde, amarelo, azul, e bege, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em
laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branco ou cinza. Topos encabeçados com fita de bordo
termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza coladas com adesivo "Hot Melting".
Dimensões nominais de 19 mm (largura) x 2 mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. A
qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada
conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 - Móveis de
madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio. Estrutura composta de: Pés
confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 22 mm (7/8”), em
chapa 18 (1,2mm). Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, circular diâmetro de 22 mm
(7/8”), em chapa 18 (1,2mm). Estrutura da mesa central com tubo central de 3 polegada, case em formato de “x” em
tubo oblongo 29 x 58 mm e base superior em tubo no mínimo 30 x 20 mm. As estruturas das mesa como da mesa
central deve ser monobloco autoportante. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada,
diâmetro de m6, cabeça chata, fenda simples, cada mesa deve possuir porta livro em aço carbono em chapa única
cortada a laser ou em puncionadeira, acompanhando o formato do tampo, deve possuir perfurações nas laterais em
formato oblongo. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, fixadas à estrutura através
de encaixe. Cadeira com estrutura monobloco empilhável composta por 3 peças soldadas pelo processo MIG com
ponteiras em polipropileno virgem com pino expansor, confeccionada em tubo de aço redondo medindo 20,7 mm,
com espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x 310 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação
por 6 rebites de alumínio Altura do assento ao chão 338 mm. Encosto 396 x 198mm (lxa) com inserções para
acabamento dos tubos do encosto e fixação a estrutura por 4 rebites de alumínio. Medida da mesa central : 490 x
478 mm, Mesa: 735 x 480 mm, Altura: 590 mm, Medidas totais do conjunto: 1420 x 1530 mm, as medidas podem
variar + ou – 5%.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com
avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo
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60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na
atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio.
- Laudo de ensaio técnico emitido por laboratório acreditado CGCRE INMETRO para ABNT NBR 14006 aplicável
a cadeira com avaliação mínima aos ensaios de bordas cortantes, carga estática, fadiga, impacto e estabilidade.
correspondente ao processo certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
Conjunto para Professor. Mesa: Dimensão 1200 X 600 X 745 MM Tampo confeccionado em chapa de MDP
contínuo com 18 mm Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza com 15 mm Fita de
bordo com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Base fabricada em chapa de tubo
oblongo, em chapa de no mínimo 1,2 mm Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado,
medindo aproximadamente 20mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de m6 ou m8 x 1”,
Coluna Vertical dupla, fabricada em chapa tubo de aço semi oblongo com espessura de 1,2 mm, Travessa superior
fabricado em tubo de aço 30 x 20 mm com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a coluna por meio de solda MIG. O
conjunto deve ser interligado ao tampo por meio de parafusos de rosca maquina, parafusados a buchas metálicos ao
tampo e ao painel frontal por meio de tambor de giro com ø25mm ou minifix, parafuso de montagem rápida M6 e
tampas plásticas de acabamento. CADEIRA: fixa de uso múltiplo com encosto moldado anatomicamente em
polipropileno copolímero estruturado pigmentado, com furações com formato retangular ou similar sendo, no
mínimo 10 furos, 05 em cada lateral do encosto, que possibilitam melhor areação para o usuário. A fixação do
encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um
em cada lado da estrutura; Plug de fixação injetado em polipropileno copolímero, com corpo de, no mínimo, 5mm de
diâmetro e cabeça oval, na mesma cor do encosto. Largura de 460 mm e extensão vertical do encosto de 250 mm, no
mínimo, medidos no seu eixo de simetria. Estrutura Suporte do encosto constituído por dois tubos de aço #16, com
secção oval, medindo 16X30mm, soldados nas travessas superiores e encaixados nas laterais do encosto. Base fixa
constituídas por duas estruturas contínuas com formato trapezoidal, confeccionada em tubo de aço com secção oval
#18, medindo 16X30mm; Possui duas travessas inferiores e duas superiores unindo e travando as estruturas,
impedindo a abertura da estrutura por movimento rígido. As travessas superiores são fechadas com ponteiras
plásticas Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e
espessura mínima final da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de
cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com
avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo
60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na
atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio
correspondente ao processo certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita de borda e
atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório de ensaio
que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado pelo
CGCRE do fabricante do mobiliário.
Conjunto refeitório Adulto com 01 mesa e seis cadeiras: Tampo da mesa: em Medium Density Particleboard ( painel
de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm em conformidade com a NBR 14810-2:2018, NBR 14789
Revestimentos das faces da madeira: face inferior deve possuir filme termo-prensado de melaminico com espessura
de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. Face superior em laminado de alta pressão. Mesa com estrutura
autoportante desmontável comporta por pés laterais e travessas estruturais. Pés laterais composta por 5 elementos,
sendo 2 pés verticais em tubo de aço carbono circular 1.1/2”, com espessura de 1,5 mm, 01 travessa horizontal em
tubo de aço 50 x 20 mm, com espessura de 1,5 mm e 02 leitos em chapa de aço em formato de U medindo 54 x 100
mm, com espessura de 2,00 mm, os leitos devem possuir 05 furos oblongos. 02 travessas estruturais em tubo de aço
retangular 50 x 30 mm, com espessura de 1,5 mm. As travesas estruturais devem possui em cada extremidade 03
buchas rebite de rosca M6 ou M8 para fixação nos pés laterais. Mesa A 760 x L 1800 x P 700 Cadeira concha
monobloco de assento e encosto: injetada em alta pressão em material polimérico de alta resistência, com formato
anatômico. Dimensões nominais da concha 510 mm (altura ou extensão vertical total da concha) x 428 mm (largura
total da concha) x 510 mm (profundidade total da concha) x 410 mm (profundidade útil do assento). Acompanha um
mínimo de 11 aletas de reforço estrutural situadas na parte da curvatura de junção de assento e espaldar, sendo estes,
em número mínimo de 5 de cada lado, de modo a aumentar a resistência mecânica da região, A concha monobloco
é sustentada através de 04 (quatro) parafusos de aço com rosca m6 ou m8, tais parafusos são fixos em respectivas
buchas metalicas dispostos na concha monobloco, na porção inferior do contra assento Estrutura com quatro apoios
ao piso, sendo confeccionada através de uma apara frontal em formato de “U” invertido, confeccionada em tubo de
aço carbono de diâmetro mínimo de 20,70 mm x 1,50 mm. Tanto o tubo da apara inferior posterior do assento quanto
os tubos paralelos de ligação longitudinal são de seção circular cujo diâmetro mínimo não deve ser inferior a 20,70
mm x 1,50 mm. Altura do assento ao chão deverá ser de 460 mm. Deve apresentar os documentos complementares
abaixo do fabricante do mobiliário: -Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em
superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0
e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com
resultado mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou
deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a
madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo
FSC do fabricante do mobiliário; -Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de
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60 N para fita de borda e atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do
mobiliário. - Laudo de ensaio técnico emitido por laboratório acreditado CGCRE INMETRO para ABNT NBR
14006 aplicável a cadeira com avaliação mínima aos ensaios de bordas cortantes, carga estática, fadiga, impacto e
estabilidade. -Relatório de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por
laboratório acreditado pelo CGCRE do fabricante do mobiliário. Mesa retangular – Largura: 1400 profundidade:
650 altura: 630 a 940 mm. Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25mm de espessura e
revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico
injetado com tampa removível. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa,
confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável.
Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo.
Estrutura metálica em tubos de aço ou em chapas de aço conformadas com regulagem de altura por sistema de
motores. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e
espessura mínima final da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de
cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com
avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo
60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na
atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio
correspondente ao processo certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita de borda e
atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório de ensaio
que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado pelo
CGCRE do fabricante do mobiliário. -Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de
acordo com a ABNT NBR 13966:2008 - Móveis para escritório – Mesas.
Mesa retangular – 1400 x 600 x 745 mm. Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25mm de
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos
em plástico injetado com tampa removível. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza
com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Fita de
bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão
do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem
com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Base fabricada em
chapa de aço galvanizada com espessura de 2,00 mm, estampada e repuxada, medindo 25 x 580 x 65 mm, com
suportes para fixação das sapatas niveladoras em chapa de no mínimo 4 mm com rosca conformada diretamente na
peça, não sendo aceito porca rebite. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado,
medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x 1”,
perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Coluna Vertical única, fabricada em chapa de aço com
espessura de 1,2 mm, dobrada em formato de decágono irregular; possuindo um reforço superior e inferior e unidas
pelo processo de solda MIG por chapas com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna, na posição horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço com espessura mínima
de 2,0mm com furação central de 40 mm, abertura para passagem de fiação com abertura livre entre 99 e 105 mm,
calha de saque interna que é fixada pelo sistema de gravidade, proporcionando desta forma uma perfeita união (entre
Base-coluna-travessa superior) por meio de solda MIG não aparente; proporcionando a possibilidade de fixação de
uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha
de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Na
Face externa da coluna possui uma furação de 40mm com acabamento em polipropileno com possibilidade de saque
caso haja a necessidade de passagem de fiação entre estações Travessa superior fabricado em tubo de aço 50 x 20
mm com comprimento de 435 mm com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a coluna por meio de solda MIG. O
conjunto deve ser interligado ao tampo por meio de parafusos de rosca maquina, parafusados a buchas metálicos ao
tampo e ao painel frontal por meio de tambor de giro com ø25mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas
plásticas de acabamento. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de
epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação,
tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da
ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido
por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do trabalho ou outro profissional devidamente
habilitado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
-Certificado de
conformidade do produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13966:2008 Móveis para escritório – Mesas. Deve constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado
correspondente. -Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita
de borda e atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado
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pelo CGCRE do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em
superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0
e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com
resultado mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou
deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo certificado.
CONJUNTO COM UMA MESA QUADRADA E QUATRO CADEIRAS EMPILHÁVEIS INFANTIL Tampo:
Medium Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade) com espessura de 18 mm em conformidade
com a NBR 14810-2:2018, NBR 14789. A Fixação da estrutura no tampo deve ser feita por buchas metálicas e
parafusos de rosca máquina. Revestimentos das faces da madeira: face inferior deve possuir filme termo-prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. Face superior em laminado
melamínico de alta pressão cinza. Estrutural alto portante desmontável, composto por 2 estruturas laterais e 2
travessas, estruturais laterais composta por 02 pés em tubo de aço carbono em formato oblongo 58 x 29 mm com
espessura mínima de 1,5 mm, interligando os pés 01 barra em tubo de aço carbono retangular 40 x 20 mm, com
espessura de 1,5 mm formando um “U”, os tubos oblongos devem ficar com a face de 29 mm no vértice do canto do
tampo. Duas travessas interligando os pés laterais formando um estrutura auto portante, em tubo de aço carbono 30 x
30 mm, com espessura mínima de 1,5 mm, devem ser fixadas em leitos sobrados soldados nos pés latearias e fixado
no mínimo 3 parafusos de rosca m6 em buchas metálicas rebitadas nos tubos.
Largura: 800 mm, Profundidade:
800 mm, Altura 590mm. 04 (quatro) cadeiras: Cadeira com estrutura monobloco empilhável composta por 3 peças
soldadas pelo processo MIG com ponteiras em polipropileno virgem com pino expansor, confeccionada em tubo de
aço redondo medindo 20,7 mm, com espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x 310 mm (lxp) com
espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6 rebites de alumínio Altura do assento ao chão 338 mm. Encosto 396 x
198mm (lxa) com inserções para acabamento dos tubos do encosto e fixação a estrutura por 4 rebites de alumínio. As
medidas podem variar +/- 5 mm.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Laudo de ensaio por laboratório acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 14006 para a CADEIRA. Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com
avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo
60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na
atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio
correspondente ao processo certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita de borda e
atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório de ensaio
que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado pelo
CGCRE do fabricante do mobiliário.
Mesa de refeitório Infantil com encosto Mesa: estrutura confeccionada em tubo industrial retangular redondo
(parede 1,50mm), estrutura tipo desmontável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas. Pintura por
sistema eletrostático em epóxi-pó, secagem em estufa. Tampo (1800X650mm) em MDP de 18mm de espessura,
revestido, o bordo que acompanha todo o contorno do tampo deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,5
mm de espessura mínima coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de
acordo com as normas ABNT. A qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento
mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT
NBR 16332: 2014 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio. Fixado a
estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Altura 580mm.
Bancos: estrutura confeccionada em tubo industrial retangular redondo, estrutura tipo monobloco (estrutura única).
Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó, secagem em
estufa. Assento(1650x325mm) em MDP 18mm de espessura, revestido e acabado nas bordas que acompanha todo o
contorno do tampo deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima coladas com
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as normas ABNT. A
qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com
avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo
60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na
atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio
correspondente ao processo certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento com escopo para mobiliário, FSC do fabricante do mobiliário; -Relatório
de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita de borda e atendimento os
demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório de ensaio que o MDP
utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE do
fabricante do mobiliário.
Cadeira universitária: com prancheta sendo o assento em espuma injetada (moldadaestruturado em peça injetada em
alta pressão a partir de termoplástico copolímero, do tipo polipropileno, com espessura mínima de 3,0 mm, com
aletas de reforço na parte inferior. Carenagem para contra assento injetada em polipropileno copolímero, dispensado
o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima
predominante de 2,0 mm e é dotada de ressaltos nas furações, agindo como batentes, de modo a dispensar o uso de
espaçadores ou arruelas plásticas nas furações. Parafusos de fixação externa são devidamente embutidos à contra
capa, não ficando salientes ao contra assento. Aspectos dimensionais das espumas: assento: largura variando de 435
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a 500 mm, no sentido da parte posterior para a borda frontal, profundidade de superfície mínima, ao longo do eixo de
simetria longitudinal, de 445 mm, espessura média predominante da espuma de: 30 mm, no mínimo. Assento
estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de termoplástico copolímero, do tipo polipropileno, com
espessura mínima de 3mm, com aletas de reforço na parte inferior e dimensionais mínimos de largura variando de
425 à 495 mm, no sentido da parte posterior para a borda frontal. Profundidade de superfície mínima, ao longo do
eixo de simetria longitudinal, de 440 mm. Carenagem para contra assento injetada em polipropileno copolímero,
dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, tal carenagem de contra assento apresenta espessura
mínima predominante de 2,0 mm. Parafusos de fixação externa são devidamente embutidos à contra capa, não
ficando salientes ao contra assento. Encosto do tipo espaldar baixo, injetado em termoplástico polipropileno, do tipo
copolímero, sendo a maior parte de sua área útil (frontal) com textura. Tal textura mescla-se com uma faixa lisa na
parte mediana do encosto, no sentido transversal. Possui um número mínimo de 100 respiradores que melhoram a
troca térmica do usuário com o ambiente (perspiração). O encosto é interligado à estrutura fixa da cadeira por meio
dos braços, formados à partir do prolongamento dos tubos da estrutura. O encosto é provido de conformação no
formato de apoios de braço, injetados à partir da própria matriz de produção, de modo a formar dois alojamento
cilíndricos para os tubos da estrutura fixa que estruturam os apoia braços sendo possível encontrar na superfície
superior do apoia braço a medida de 200 mm e a largura dos alojamentos, em suas superfícies superiores externas,
variando de 35 a 52 mm. Dimensionais do encosto: largura entre braços (distância interna em os apóia braços): entre
450 e 500 mm largura externa do encosto: mínimo de 570 mm extensão vertical do encosto, medida ao longo do eixo
de simetria da peça, entre 340 e 380 mm. Estrutura metálica fixa, do tipo trapezoidal, manufaturada a partir de tubo
de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40 e espessura mínima de parede de 1,90 mm, com sistema de fixação do
assento também em tubos de aço na mesma medida e travessa estrutural de reforço que interliga a parte traseira da
estrutura com espessura mínima de 5,00 mm, sendo que o encosto é sustentado pelo prolongamento de duas hastes
tubulares verticais da estrutura, em sua porção posterior, dispostas paralelamente e acopladas internamente a
alojamentos cilíndricos moldados na matriz de injeção do encosto, em sua porção posterior. Prancheta do tipo fixa
com opção para destro e canhoto, com espessura de 10 mm com os seus bordos (inferior e superior) com
arredondamento de 2,5 mm de acordo com as normas abnt. Dimensões gerais de 420 x 250 mm, sendo 3 cantos raio
de curvatura de 40 mm e área de contato com o usuário com raio de 300 mm. A superfície não é porosa, não retém
sujeira e dificulta a proliferação de bactérias. Composto por fundição de camadas. Seu centro é preto ou marrom.
Material a prova d'agua com grande resistência. Não será aceito material com revestimento em fórmica ou baixa
pressão, injetados, alumínio ou aço. As bordas não devem conter acabamento em verniz, seladora ou fita de borda,
deve ser através de polimento. A sua laminação das duas faces deve ser realizado por maquinas especificas,
garantido que não tenha manutenção de descolamento de seus revestimentos. Densidade de no mínimo 1200 kg/m³.
A sua fixação é através de parafuso m6 e no mínimo 03 buchas metálicas cravadas em sua face inferior. A prancheta
recebe como suporte um tubo circular dobrado cuja medida é 1” x 3,00 mm, que dá toda estruturação necessária a
prancheta. Gradil porta livros composto por, no mínimo, 09 maciços cilíndricos dispostos no sentido longitudinal
com aparas e reforços transversais sendo seus materiais maciços de diâmetro mínimo de 6,0 mm e unidos entre si
pelo sistema metal inert gás.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com
avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo
60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na
atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio
correspondente ao processo certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento com escopo para mobiliário, FSC do fabricante do mobiliário.
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LOTE 04

ESPECIFICAÇÃO
ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL COM 6 PRATELEIRAS MEDIDAS 2000 X 920 X 300. Dimensões: 2.000
mm altura x 920mm largura x 300 mm profundidade; Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010,
com tratamento de superficie, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde
recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente
pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma camada de
60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa; 4 (quatro)
colunas em perfil “L” medindo: 2.000 mm x 30 mm x 30 mm em chapa 16 (1,50 mm) com furação oblonga e
obliqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando melhor
encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo
dando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra
com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 10 mm, medindo: 920 x 420 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22
(0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 30 mm de largura mais abas de 10 mm chapa 22 (0,75 mm) soldado na
parte inferior, para suportar a carga de 100 kg distribuídos uniformemente; 2 (dois) “X” laterais e um par de “X” de
fundo para travamento. Em cada canto da prateleira existem 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as
prateleiras nas colunas com 8 parafusos com porcas cada prateleira, sendo 2 em cada canto. 4 sapatas de
polipropileno em forma de “L” para corrigir pequenos desníveis e evitar o contato direto das colunas com o piso;
48 (quarenta e oito) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 48 (quarenta e oito) porcas sextavadas de ¼,
zincados para evitar ferrugem com o decorrer do tempo.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com
avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo

32

Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045
E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br

002

035

Unidade

003

020

Unidade

60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na
atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio
correspondente ao processo certificado.
ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 900 X 450 X 1970 MM Armário em aço com 2 (duas) portas de abrir, com 4
(quatro) prateleiras internas reguláveis , com seguintes características: móvel com a caixa externa e portas em aço e
prateleiras aço; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores o fabricante; com
sapatas em polipropileno em forma de “l” com regulagem de altura através de pino com rosca metálica de ¼,
encaixadas nos 4 cantos do armário para corrigir pequenos desníveis e evitar o contato direto da chapa com o
piso;estrutura do corpo e das portas em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado ff.Rb.Ol 1008/1010, com
tratamento de superfície, tratamento químico protetivo antiferruginoso, sendo posteriormente pintados com tinta a pó
hibridda, com carga eletrostatica, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e
curada em estufa de 200°c permitindo perfeita aderência da tinta na chapa; 2 (duas) portas de abrir com 3 (três)
dobradiças externas em cada porta, enroladas em chapa 18 e divididas em 2 (duas) partes de 30 mm, unidas através
de pino aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda a
ponto, que permite a retirada da porta somente após estar aberta. Reforço ômega em cada porta medindo 35 mm de
largura mais aba de 10 mm cada lado no total de 55 mm, fixado nas portas através de solda a ponto; fechadura
cromada tipo maçaneta, com arelho quadrado de 70 x 70 mm. Com furo central para encaixe da fechadura que
aciona 2 ferros de 5/16, com 960 mm e comprimento, localizada na porta do lado direito do armário e movimenta o
sistema de cremona com varões, travando as duas portas simultaneamente na parte superior e inferior; cada lateral do
armário, na parte interna, contém duas cremalheiras retas verticais, paralelas, fixadas nas laterais do armário através
de solda a ponto em chapa de aço 24 (0,60 mm) com 45 mm de largura, possui fendas tipo unha de gato de 15 mm de
altura x 18 mm. De largura em toda a sua extensão, com intervalos de 50 em 50 mm, dispostas de modo a estarem
niveladas lado a lado e que servirão de apoio para as prateleiras proporcionando nível de inclinação zero; 4 (quatro)
prateleiras, nas laterais posui uma chapa de aço 22 (0,75 mm) em forma de “l” medindo 350 mm de comprimento,
sendo uma aba de 30 mm parafusada com parafuso auto tarrachante 3/8 na parte inferior da prateleira e outra aba de
16 mm que servirá para encaixe na cremalheira proporcionando dessa forma que as prateleiras sejam removíveis e
reguláveis a cada 50 mm, para suportar 40 kg distribuídos uniformemente; o armário terá na parte frontal superior,
etiqueta identificando o fabricante; o armário deverá ser entregue em local a ser determinado, completamente
montado e em perfeitas condições de uso e sem avaria, embalado automaticamente com a utilização de filme “termo
encolhível” transparente e cantoneiras.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
- Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961. Deve
constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto declarado na proposta (modelo certificado)
corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
ARMÁRIO DE AÇO COM PORTAS E PRATELEIRAS DIMENSÕES: 900 X 400 X 1700 MM (LXPXH)
Armário em Aço com 2 (duas) portas de abrir, com 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis em madeira, com
seguintes características: Móvel com a caixa externa e portas em aço e prateleiras em MDP; cor cinza cristal ou
tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; com sapatas em polipropileno em forma
de “L” com regulagem de altura através de pino com rosca metálica de ¼, encaixadas nos 4 cantos do armário
para corrigir pequenos desníveis e evitar o contato direto da chapa com o piso; Estrutura do corpo e das portas em
chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, tratamento químico
protetivo antiferruginoso , sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibridda, com carga eletrostatica, sendo
70% epóx e 30%; 2 (duas) Portas de abrir com 3 (três) dobradiças externas em cada porta, enroladas em chapa 18 e
divididas em 2 (duas) partes de 30 mm, unidas através de pino aço zincado com trava de segurança central, fixadas
nas portas e no corpo do armário através de solda a ponto, que permite a retirada da porta somente após estar aberta.
Reforço ômega em cada porta medindo 35 mm de largura mais aba de 10 mm cada lado no total de 55 mm, fixado
nas portas através de solda a ponto; Fechadura cromada tipo maçaneta, com arelho quadrado de 70 x 70 mm. com
furo central para encaixe da fechadura que aciona 2 ferros de 5/16, com 960 mm e comprimento, localizada na porta
do lado direito do armário e movimenta o sistema de cremona com varões, travando as duas portas simultaneamente
na parte superior e inferior; Cada lateral do armário, na parte interna, contém duas cremalheiras retas verticais,
paralelas, fixadas nas laterais do armário através de solda a ponto em chapa de aço 24 (0,60 mm) com 45 mm de
largura, possui fendas tipo unha de gato de 15 mm de altura x 18 mm. de largura em toda a sua extensão, com
intervalos de 50 em 50 mm, dispostas de modo a estarem niveladas lado a lado e que servirão de apoio para as
prateleiras proporcionando nível de inclinação zero; 4 (quatro) prateleiras em madeira MDP- 18 mm. de espessura
medindo 895 mm de largura x 350 mm de profundidade com revestimento melaminico texturizado nas duas faces,
com bordas retas e acabamento com fita de PVC de 1 mm, nas laterais posui uma chapa de aço 22 (0,75 mm) em
forma de “L” medindo 350 mm de comprimento, sendo uma aba de 30 mm parafusada com parafuso auto
tarrachante 3/8 na parte inferior da prateleira e outra aba de 16 mm que servirá para encaixe na cremalheira
proporcionando dessa forma que as prateleiras sejam removíveis e reguláveis a cada 50 mm, para suportar 40 kg
distribuídos uniformemente.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com
avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo
60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na
atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio
correspondente ao processo certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Relatório de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita de borda e
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atendimento os demais ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário.
ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS MEDIDAS 470 X 600 X 1335(LXPXH) Móvel todo em aço com caixa
externa não desmontável e gavetas embutidas em todo perímetro; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de
acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões: 1.335 mm altura x 470 mm largura x 600 mm
profundidade; com sapatas de polipropileno em forma de “L” com regulagem de altura através de pino com rosca
metálica de ¼ encaixadas nos 4 cantos do armário para corrigir pequenos desníveis e evitar o contato direto da
chapa com o piso; Medidas internas nas gavetas: 280 mm altura x 390 mm largura x 590 mm profundidade; Corpo,
gavetas e tampo chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010. O arquivo não apresenta
travamento aparente por ser interno não é visivel externamente; Gavetas com suporte para pastas suspensa em forma
de “U” soldado na parte frontal e posterior de cada lateral para receber o encaixe das pastas suspensa; Carrinhos
telescópicos progressivos dotados de 8 rodizios de aço com 1” zincados, Fechadura cromada tipo Yale com 4 pinos
de segurança e 2 chaves.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
- Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961. Deve
constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto declarado na proposta (modelo certificado)
corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 08 PORTAS DIMENSÕES: 1250 X 450 X 1970 MM (LXPXH). Roupeiro em aço
com 08 (oito) portas sobrepostas, com 4 (quatro) corpos verticais e 2 (dois) vãos horizontais, com seguintes
características: móvel todo em aço com corpo externo não desmontável e portas embutidas; cor cinza cristal ou
tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; dimensões externas: 1.970 mm altura x
1.250 mm largura x 450 mm profundidade; fabricados em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado ff.Rb.Ol
1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um
tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de zinco tricatônico, sendo posteriormente
pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester, formando uma camada de
60 micras de tinta curada em estufa de 200°c, proporcionando perfeita cura e aderência da tinta na chapa; alça para
fechamento com cadeado contendo um furo oblongo de 12x8 mm, sendo uma peça ponteada no lado esquerdo
central da porta e outra no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar as portas não apresentem distorções de
encaixe. Cadeado por conta do cliente; bordas dobradas em todo seu contorno em perfil “u” com largura mínima de
30 mm, tendo uma aba de 10 mm inteiriça no sentido vertical servindo de batente para as portas; duas fileiras de 4
(quatro) venezianas para ventilação medindo 70 x 80 mm. Estampadas na parte superior e inferior do lado direito das
portas, sem saliência externa, com o alto relevo voltados para o lado interno do compartimento, proporcionando
maior segurança e evitando dessa forma acidentes ao manusear as portas; porta etiqueta estampada do lado esquerdo
superior de cada porta, para identificação do usuário medindo 56 mm x 30 mm; divisões verticais interna entre as
portas dobradas em perfil “u” de 30 mm, inteiriças dividindo o roupeiro em 4 corpos verticais e com aba de 10 mm
servindo de batente para as portas; divisões horizontais interna entre as portas dobradas em perfil “u” de 30 mm
individuais, servindo de prateleiras e dividindo cada corpo no sentido vertical em 2 compartimentos; prateleiras
interna em perfil dobrado de 30 mm, separando os vãos no sentido horizontal e servindo de batente para as portas;
dobradiças externas 2 por porta, enroladas em chapa de aço 18 (1,20 mm), divididas em duas partes de 30 mm cada,
unidas através de um pino de aço zincado com trava de segurança central que permite a retirada da porta somente
após estar aberta; pés em forma triângulo, ponteado e soldado nos quatro cantos, na parte inferior do roupeiro,
medindo 60 x 60 x 90 mm fabricados em chapa 18 (1,20 mm), sendo a parte de apoio no chão de 45 x 45 mm., o que
proporciona maior estabilidade ao produto; o roupeiro terá na parte frontal superior, etiqueta identificando o
fabricante. O roupeiro deverá ser entregue em local a ser determinado, completamente montado e em perfeitas
condições de uso e sem avarias, embalado automaticamente com a utilização de filme “termo encolhível”
transparente e cantoneiras.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
- Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961. Deve
constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto declarado na proposta (modelo certificado)
corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO - DIMENSÃO 640 x 450 x 1970 mm (LXPXH) Roupeiro em Aço com 8 (oito)
portas sobrepostas, com 2 (dois) corpos verticais e 4 (quatro) vãos horizontais, com seguintes características: Móvel
todo em aço com corpo externo não desmontável e portas embutidas; cor cinza cristal. Dimensões externas: 1.970
mm altura x 640 mm largura x 450 mm profundidade; Dimensões internas dos compartimentos: 465 mm altura x 300
mm largura x 360 mm profundidade; Fabricados em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado FF.RB.OL
1008/1010. Alça para fechamento com cadeado contendo um furo oblongo de 12x8 mm, sendo uma peça ponteada
no lado esquerdo central da porta e outra no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar as portas não
apresentem distorções de encaixe. Cadeado por conta do cliente. Bordas dobradas em todo seu contorno em perfil
“U” com largura mínima de 30 mm, tendo uma aba de 10 mm inteiriça no sentido vertical servindo de batente para
as portas; Duas fileiras de 4 (quatro) venezianas para ventilação medindo 70 x 80 mm Porta etiqueta estampada do
lado esquerdo superior de cada porta, para identificação do usuário medindo 56 mm x 30 mm; Divisões verticais
interna entre as portas dobradas em perfil “U” de 30 mm, inteiriças dividindo o roupeiro em 4 corpos verticais e
com aba de 10 mm servindo de batente para as portas; Divisões horizontais interna entre as portas dobradas em perfil
“U” de 30 mm individuais, servindo de prateleiras e dividindo cada corpo no sentido vertical em 4
compartimentos; Dobradiças externas 2 (duas) soldadas na porta e corpo do roupeiro, enroladas em chapa de aço 18
(1,20 mm), divididas em duas partes de 30 mm cada, unidas através de um pino de aço zincado com trava de
segurança central que permite a retirada da porta somente após estar aberta. Pés em forma triângulo, ponteado e
soldado nos quatro cantos, na parte inferior do roupeiro, medindo 60 x 60 x 90 mm fabricados em chapa 18 (1,20
mm), sendo a parte de apoio no chão de 45 x 45 mm., o que proporciona maior estabilidade ao produto.
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Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
- Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961. Deve
constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto declarado na proposta (modelo certificado)
corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA DE AÇO PARA LIVROS DIMENSÃO 2000 X 1000 X 630 Composta por 10
prateleiras reguláveis, encaixadas nas colunas formando 5 vãos com alturas ajustáveis de cada lado e duas prateleira
úteis sendo uma de cada lado formando uma base fixa. Móvel todo em aço, desmontável, com 10 prateleiras
reguláveis e base fixa útil; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do
fabricante; dimensões: 2.000 mm altura x 1.000 mm largura x 630 mm profundidade; chapa de aço carbono
laminado ff.Rb.Ol 1008/1010, com tratamento de superfície, tratamento químico protetivo antiferruginoso, sendo
posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% de polyester
proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa. Coluna em forma de “t” com tubo soldado formando os pés e a
estrutura base da biblioteca, sendo as em chapa 16 (1,50 mm)e base chapa 18 (1,20 mm), medindo: 2000 mm de
altura x 25 mm de largura x 42 mm de profundidade com furação dupla em toda sua extensão na medida de 15 mm x
04 mm para regulagem das prateleiras de 25mm em 25 mm; prateleiras em chapa de aço 24 (0,60mm), medindo 950
mm de largura x 250mm profundidade x 35 mm altura, com 1 reforço ômega soldado na parte inferior, no sentido
longitudinal para suportar até 50 kg distribuídos uniformemente, sendo a prateleira base de 300 mm de
profundidade, cada lado, totalmente aproveitavel, nas laterais das prateleiras são soldados aparadores em chapa 18
(1,20 mm.) na medindo 185 mm. De altura x 250 mm. De profundidade, com 5 garras para encaixe nas colunas, sem
uso de parafusos, com regulagem de 25 mm. Em 25 mm. Reforço intermediário em formato “x” confeccionado em
chapa 16 (1,50 mm), medindo 1.250 mm de comprimento x 25 mm.Largura com um furo em cada extremidade para
fixação através de parafusos auto brocante nos perfilados que compõem as laterais, proporcionando dessa forma
maior estabilidade à biblioteca; travamento superior em formato de “u” confeccionado em chapa 20 (0,90 mm), com
1.000 mm de largura x 73 mm altura x 85 mm profundidade, fixado nas colunas por meio de parafusos 4/12 auto
brocante; base de aço semi fechada montada com duas prateleiras uma de cada lado da biblioteca em chapa 24 (0,60
mm),tendo soldada em suas laterais mão francesa que fazem a fixação por meio de encaixe na estrutura soldada da
coluna formando o pé com acabamento em polipropileno preto; sapatas de polipropileno em forma de “l” com
regulagem de altura através de pino com rosca metalica de ¼, encaixadas nos 4 cantos da biblioteca para corrigir
pequenos desníveis e evitar o contato direto com o piso.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
- Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961. Deve
constar a declaração da Organismo certificador validando que o produto declarado na proposta (modelo certificado)
corresponde ao produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
Estante biblioteca simples face de aço para livros, composta por 04 prateleiras reguláveis e 01 prateleira fixa,
encaixadas nas colunas formando 04 vãos com alturas ajustáveis e uma prateleira formando uma base fixa. Móvel
todo em aço, desmontável, com 04 prateleiras reguláveis e base fixa útil; cor cinza Dimensões: 2.000 mm altura x
950 mm largura x 325 mm profundidade; Chapa de aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento
de superfície, pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, curada em estufa de 200°C, proporcionando
perfeita aderencia da tinta na chapa. Coluna em forma de “C” , medindo 27 x 77 mm, com pés medindo 325 x 28 x
75 mm, sendo ambos em chapa chapa 14 (1,90 mm), conjunto medido: 1995 mm de altura x 28 mm de largura x 325
mm de profundidade com furação dupla em toda sua extensão para regulagem das prateleiras Prateleiras em chapa
de aço 22 (0,75mm), medindo 919 mm de largura x 250mm profundidade x 29 mm altura, com 1 reforço ômega
soldado na parte inferior, no sentido longitudinal para suportar até 50 kg distribuídos uniformemente, a prateleira
base fixa parafusada nas laterais, nas laterais das bandejas reguláveis deverá possuir apoio em formato de L, com 3
garras para fixação na coluna, em chapa 1,9 mm, Medindo 144 x 265,5 mm, sendo garras com 17,5 mm, e com aba
de apoio para a bandeja com 20 mm, Suporte para a bandeja fixa, que deverá ser soldado a coluna e ao pé, medindo
144 x 248 mm, com aba para apoio de bandeja de 20 mm Reforço intermediário em formato “X” confeccionado em
chapa 16 (1,50 mm), medindo 1.268 mm de comprimento x 30 mm. largura com um furo em cada extremidade para
fixação através de parafusos rosca maquina, proporcionando dessa forma maior estabilidade à biblioteca;
Travamento superior em formato de “U” confeccionado em chapa 20 (0,90 mm), com 965 mm de largura x 80 mm
altura x 81 mm profundidade, fixado nas colunas por meio de rosca máquina.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com
avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo
60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na
atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio
correspondente ao processo certificado.
CARRINHO BIBLIOTECA Carrinho para transporte de livros com: 02 laterais em madeira MDP, de 18mm,
revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento em pvc aplicada através do
processo de adesivo hot melt. Sistema interno de rosca metálica embutida. 02 braços laterais, confeccionados em
tubo circular em aço carbono de 1 1/4” de diâmetro e espessura de 1,50 mm, com dobras arredondadas formando
desenho ergonômico para manuseio, fixados nas laterais de madeira, através de 4 parafusos de cada lado,
posicionando as laterais e as prateleiras em uma inclinação de 115º. 04 rodízios giratórios do segmento hospitalar,
produzido em nylon 6 injetado. Com capacidade de carga de 85kg cada, fixados por rosca na base dos braços. 03
prateleiras confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura de 0,90 mm, tendo profundidade de 330mm e
largura de 420 mm, 01 reforço externo soldado na prateleira em chapa de aço de 0,90 mm com abas, altura 200mm e
largura 100mm, fixadas às laterais de madeira através de 2 parafusos 3/8” de cada lado. Pintura aplicada através do
sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta de 60 micras uniformemente distribuída e
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010
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tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões gerais: largura 580 mm x altura
1260 mm x profundidade 750 mm.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com
avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo
60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na
atividade antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio
correspondente ao processo certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário.
ESTANTE DUPLA FACE Estante dupla face, totalmente confeccionada em chapa de açode baixo teor de carbono,
com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostáticoa pó, com
camada mínima de tinta de 60 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada,
confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às
laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras
de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal
confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua
fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e
largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe
das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda
interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou
arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade,
confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo
sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas,
sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à
prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Dimensões Aproximadas: Altura: 200
cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm.
Deverá apresentar a documentação abaixo de comprovação da qualidade do produto pelo fabricante,
juntamente com a proposta comercial:
Laudo ASTM D 3363/2011, Atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou
soltando da superfície onde está aplicada. Laudo ASTM D 2794/2010, Atestando que a tinta suporta mais de
0,20kg.m sem causar trincas. A pintura não apresenta fissuras quando um peso de até 0,20Kg.m é deixado cair sobre
a peça. Laudo INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta
não destaca da superfície em que está aplicada. Laudo NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não
destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. Laudo NBR 8094/83 / Névoa Salina
avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: nº10 – isento de bolhas), com duração igual ou
superior a 720 horas. Os produtos possuem resistência à névoa salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados
em regiões litorâneas sem a apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem. Teste realizado com exposição há mais
de 720 horas. Laudo NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 720 horas / Os produtos possuem resistência
à umidade, resistindo assim por maior tempo em ambientes com alto índice de umidade do ar. Teste realizado em
câmara de atmosfera úmida e saturada com exposição há mais de 720 horas. Laudo INMETRO NBR 10443/08 e
resultado de espessura mínima de 90 micras

OBSERVAÇÕES:
a) Para fins de avaliação e análise dos produtos a serem entregues e de sua consonância com as especificações contidas no
Anexo I, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar em até 5 (cinco) dias úteis após a sessão, os
documentos que cada item do lote solicita.
b) Os documentos serão analisados pela secretaria competente, estando em desacordo, a empresa será declarada
desclassificada, sendo então convocada a seguinte colocada e assim sucessivamente.
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021
3. Endereços dos locais para entrega:
EMEB PROFª. DONA JENNY ROSSI ROGGE - Rua Ponciano Tonussi, 377 – Pq. Ester; Fone: (19) 3882-1734
EMEB ESTHER NOGUEIRA - Rua Dr. Campos Sales, 40 A - Centro - Fone: (19) 3872-5409
EMEB PROFª. ALICE DE CAMPOS LAPA - Rua Valdir de Almeida, 464 - Recanto das Laranjeiras; Fone (19) 38726862
EMEB ALAIRCE CIANI DEANGELO - Rua Zico Félix, 41 – Jd. Beto Spana; Fone (19) 3882-2842
EMEB Prof. DORACI RODRIGUES - Rua Alberto Stuki, 73 – Bairro Jacinto Aun (Jd. Eldorado) Fone (19) 3812.1002
EMEB PROF. HONORINA FROTA R. BOSSHARD - Rua José Kalil Aun, 211 - Vila Kalil; Fone (19) 3872-1186
EMEB PROF. ISABEL DE OLIVEIRA - Rua Pedro Kiehl, 90 – Vila Cosmo; Fone: (19) 3872-2136
EMEB PROF. MARIA AP. TOLEDO STRAZZACAPPA - Rua Concórdia, 719 - 30 de Novembro; Fone (19) 3872-6278
EMEB PROF. MARIA ROSSI MACHADO - Rua Brasília, 151 - Jd. Cosmopolita; Fone (19) 3872-1611
EMEB Profª. NEUSA LAPOLLA - Rua Expedicionário Ângelo Salmistraro, 80 - Nosso Teto; Fone (19) 3882-2841
EMEB PROFª. VILMA ZENAIDE NOLANDI COSTA – Av. da Saudade, 2221 – Pq. Independência; Fone: (19) 38726859
EMEB GUILHERMINA KOWALESKY - Rua Caetano Aquiles Avancini, n.º 1240 - Rosamélia; Fone (19) 3872-6861
EMEB JOSÉ FRANCO SALGADO - Rua Antônio Tavano, 46 – Bela Vista IV; Fone (19) 3872-2202
EMEB PROF. HELENA CURIACOS NALLIN - Rua Adhemar P. de barros, 378 Jd. Santa Rosa; Fone (19) 3872-5877
PROLAR (EMEB PROFª. MARIA HELENA CARDIA MORELLI) - Avenida da Saudade, 2.057 – Pq. Independência
Fone: (19) 3872-6863
EMEB Profª ROSELI APARECIDA TOLEDO - Rua João Dias Arruda Neto, 328, Jardim Lurdes; Fone: (19) 3872-6860
EMEB Profª ALAIRCE CIANI DEANGELO - Rua Zico Felix, 41 Jd. Beto Spana; Fone: (19) 3882-2842
EMEB TUTU BALLONI - Rua Jose Kalil Aun, 109 Vila Kalil; Fone: 3872-5516
EMEB FERNANDO BERTAZZO - Rua Pedro Guimarães Bertazzo,71 Bairro Bader Jose Aun; Fone: 3812-6157
EMEB ANTÔNIO PEGORARI - Estrada Cms 162, KM 2, Nova Campinas; Fone (19) 9815-9525
EMEB MONSENHOR JOÃO BATISTA M. RIGOTTI - Rua Tomaz Antônio Gonzaga, s/n - Bairro Uirapuru; Fone: (19)
3812-4122
EMEB FLORESTAN FERNANDES - Rua Ângelo Bertaglia, 228– Jd. Eldorado; Fone: (19)3872-4315
EMEB CECÍLIA MEIRELES - Av. da Saudade n° 2.849 Jd Pq. das Laranjeiras; Fone: 3872-5220
EMEB PROF. PAULO FREIRE - Rua Sete de Abril, 649 – Vila Damiano; Fone: 3882.2555 / 3812.2227
EMEB ESTUDANTE XIMENA COELHO PEREIRA – Av. da Saudade, 528 – Jose Kalil Aun; Fone: (19) 3872-1730
EMEB DR. LUIZ NICOLAU NOLANDI - Rua Monte Castelo, 1039 – Jd. de Faveri; Fone: (19) 3872-1364
ANEXO NICOLAU - Rua Profª. Castinauta de Barros Melo Albuquerque, 10; Fone: (19) 3872-6810
EMEB PROFº FELÍCIO MARMO - Rua Eduardo Gallani, 175 – Pq. Independência; Fone: (19) 3872-6905
EMEB PROFª ODILA AMARAL BÖTTCHER - Rua Azize Scorsoni, 600 – Jd. De Lourdes; Fone: (19) 3872-3743
EMEB RODRIGO OTÁVIO LANGAARD MENEZES - Rua Santa Gertrudes, 1331 – Bela Vista; Fone: (19) 3872-1286
EMEB DR. MOACIR AMARAL - Rua 15 de Novembro - 101- Sto. Antônio; Fone: (19) 3872-1710
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021
Processo Licitatório nº 7339/2021
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu ______________________________ (nome completo), RG nº _______________,
representante credenciado da
_____________________________________________
(denominação
da
pessoa
jurídica),
CNPJ
nº
__________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos
de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº ......./2021, realizado pela Prefeitura Municipal de
Cosmópolis SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

____________________, ____ de ____________de 2021

____________________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021
Processo Licitatório nº 7339/2021

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela
Prefeitura Municipal de Cosmópolis, na modalidade Pregão Eletrônico nº ....../2021, que não fomos declarados inidôneos para
licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

___________________,_____de_____________________de 2021

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Crendenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
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ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021
Processo Licitatório nº 7339/2021

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(na hipótese do licitante ser uma ME, EPP ou MEI)
DECLARAMOS, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a
empresa___________________________ (denominação de pessoa jurídica), CNPJ nº.___________________________é
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como
critério de desempate, no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº. ......./2021, realizado pelo Município de
Cosmópolis/SP.

___________________,_____de_____________________de 2021

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
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ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021
Processo Licitatório nº 7339/2021
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666,
de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

____________________,_____de ____________de 2021.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO VI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021
Processo Licitatório nº 7339/2021
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
A proposta deverá ser elaborada, obedecendo ao seguinte roteiro:
1 – REFERÊNCIAS DA EMPRESA:
Razão Social: ____________________________________________________________________________________________
CNPJ:__________________________________________________________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________________________________________________
Fone e Fax:____________________________E-mail:____________________________________________________________
Contato:_________________________________________________________________________________________________
Banco que a empresa mantém conta corrente:___________________________________________________________________
Agência:________________________ Conta Corrente Nº:_______________________________________________________
ITEM

QUANTIDADE

UNIDADE

001

040

Unidade

LOTE 01
ESPECIFICAÇÃO
Armário alto com 02 portas e 02 prateleiras 800x500x1600.
Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com
filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces,
com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo
vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e
acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita
de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a
impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo
processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de
espessura para o tampo 2mm para as portas e 1mm para as
demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro
confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de
montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento
confeccionadas em polietileno Ø18mm e cavilhas plásticas.
Pinos de fixação das prateleiras em aço zamack com acabamento
cromado, com sistemas de segurança (encaixe na face inferior da
prateleira e encaixe com trava de fixação na lateral do armário
Prateleiras o armário deverá possuir 03 reguláveis. Dobradiças
confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 90? e
ajuste de altura (+2mm/-2mm), sendo 03 por folha de porta.
Sistema de chaveamento com aplicação frontal. Composto por
cilindro com corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação e
acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável
dupla face, com rotação de 180º. Fechamento simultâneo das
duas portas. Puxadores deverão ser em aço zamack tipo alça com
acabamento escovado medindo 155 x 9 x 30 mm (podendo variar
+ ou – 1.00 mm), sendo fixados as frentes das gavetas por
parafusos galvanizado com cabeça Philips e Fenda, com rosca
milimétrica com passo de 4.00 mm. Base de sustentação
confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada
de 40x20mm e 1,2mm de espessura ou em madeira de 18 mm.
Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno
injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à
estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x 1”, perfazendo
uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Acabamento
das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a
base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de
no mínimo 80 micrômetros, atendendo aos critérios de
preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma
que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da
ABNT. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variando em até
5% para mais e para menos. As espessuras de materiais
especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser

Modelo/Marca/
Garantia

Valor
Unitário
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maiores.
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Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17)
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado. Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961:2010 - Móveis
para escritório – Armários. Deve constar a declaração da
Organismo certificador validando que o produto declarado na
proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste
termo de referência e o certificado correspondente. -Relatório de
ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima
de 60 N para fita de borda e atendimento os demais ensaios
constante na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. Relatório de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da
norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado
pelo CGCRE do fabricante do mobiliário. -Certificado de
conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies
metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas
ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR
10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com
avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de
ação na atividade antibacteriana . O certificado deve constar as
resultado dos ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio
correspondente ao processo certificado.
Armário baixo com 02 portas e 1 prateleira interna
800x500x745.
Corpo confeccionado em chapa de MDP
contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa
pressão nas duas faces, com 25mm de espessura para o tampo e
18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para
o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa,
confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento,
com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao
substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com
2,5 mm de espessura para o tampo 2mm para as portas e 1mm
para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor
de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de
montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento
confeccionadas em polietileno Ø18mm e cavilhas plásticas.
Pinos de fixação das prateleiras em aço zamack com acabamento
cromado, com sistemas de segurança (encaixe na face inferior da
prateleira e encaixe com trava de fixação na lateral do armário
Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em
ângulo de 90? e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de
chaveamento com aplicação frontal. Composto por cilindro com
corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação e acabamento
cromado e chave com capa plástica escamoteável dupla face,
com rotação de 180º. Fechamento simultâneo das duas portas.
Puxadores deverão ser em aço zamack tipo alça com acabamento
escovado medindo 155 x 9 x 30 mm (podendo variar + ou – 1.00
mm), sendo fixados as frentes das gavetas por parafusos
galvanizado com cabeça Philips e Fenda, com rosca milimétrica
com passo de 4.00 mm. Base de sustentação confeccionada em
tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de 40x20mm e
1,2mm de espessura ou em madeira de 18 mm ou em madeira de
18 mm.
Sapatas niveladoras com base confeccionada em
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polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de
diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x
1”, perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação.
Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó
com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final
da pintura de no mínimo 80 micrômetros, atendendo aos critérios
de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de
forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas
da ABNT. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variando em
até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais
especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser
considerados também produtos que possuam estruturas mais
encorpadas, confeccionadas com materiais de espessuras
maiores.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961:2010 - Móveis
para escritório – Armários. Deve constar a declaração da
Organismo certificador validando que o produto declarado na
proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste
termo de referência e o certificado correspondente. -Relatório
de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força
mínima de 60 N para fita de borda e atendimento os demais
ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do
mobiliário. -Relatório de ensaio que o MDP utilizado atende a
tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório
acreditado pelo CGCRE do fabricante do mobiliário. Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura
em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado.
Gaveteiro com rodízios de 03 gavetas – 400 x 460 x 590 Corpo
confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza,
revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas
duas faces, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o
fundo vertical e demais partes.
Fita de bordo para o
revestimento e acabamento das bordas planas da chapa,
confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento,
com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao
substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com
2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes.
Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado
em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6 e
tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno
Ø18mm. Corrediças fabricadas em chapa de aço estampada
com pintura epóxi, com 400 mm de comprimento e roldanas de
nylon. Fixadas no corpo por meio de parafusos auto
atarrachantes.
Gavetas confeccionada em chapa de MDP
contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa
pressão nas duas faces, com 18mm de espessura para frente e
corpo das gavetas. Fundo das gavetas confeccionado em chapa
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dura com 3mm de espessura. Sistema de chaveamento com
aplicação lateral e travamento simultâneo das gavetas. Composto
por cilindro com corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação,
acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável
dupla face, com rotação de 180º. Puxadores deverão ser em aço
zamack tipo alça com acabamento escovado medindo 155 x 9 x
30 mm (podendo variar + ou – 1.00 mm), sendo fixados as
frentes das gavetas por parafusos galvanizado com cabeça
Philips e Fenda, com rosca milimétrica com passo de 4.00 mm.
Rodízios duplos confeccionados em polipropileno injetado, com
eixo giratório e base de fixação confeccionada em chapa metálica
estampada, sendo 4 unidades fixadas por meio de parafusos auto
atarrachantes para o perfeito deslizamento do móvel.
Tolerâncias dimensionais serão aceitas variando em até 5% para
mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são
as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também
produtos que possuam estruturas mais encorpadas,
confeccionadas com materiais de espessuras maiores.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961:2010 - Móveis
para escritório – Armários. Deve constar a declaração da
Organismo certificador validando que o produto declarado na
proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste
termo de referência e o certificado correspondente. -Relatório
de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força
mínima de 60 N para fita de borda e atendimento os demais
ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do
mobiliário. -Relatório de ensaio que o MDP utilizado atende a
tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório
acreditado pelo CGCRE do fabricante do mobiliário.
Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura
em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado.
Gaveteiro fixo 02 gavetas – 315 x 245 x 445
Corpo
confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza,
revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas
duas faces, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o
fundo vertical e demais partes.
Fita de bordo para o
revestimento e acabamento das bordas planas da chapa,
confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento,
com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao
substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com
2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes.
Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado
em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6 e
tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno
Ø18mm. Corrediças fabricadas em chapa de aço estampada
com pintura epóxi, com 400 mm de comprimento e roldanas de
nylon. Fixadas no corpo por meio de parafusos auto
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atarrachantes.
Gavetas confeccionada em chapa de MDP
contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa
pressão nas duas faces, com 18mm de espessura para frente e
corpo das gavetas. Fundo das gavetas confeccionado em chapa
dura com 3mm de espessura. Sistema de chaveamento com
aplicação lateral e travamento simultâneo das gavetas. Composto
por cilindro com corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação,
acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável
dupla face, com rotação de 180º. Puxadores deverão ser em aço
zamack tipo alça com acabamento escovado medindo 155 x 9 x
30 mm (podendo variar + ou – 1.00 mm), sendo fixados as
frentes das gavetas por parafusos galvanizado com cabeça
Philips e Fenda, com rosca milimétrica com passo de 4.00 mm.
Rodízios duplos confeccionados em polipropileno injetado, com
eixo giratório e base de fixação confeccionada em chapa metálica
estampada, sendo 4 unidades fixadas por meio de parafusos auto
atarrachantes para o perfeito deslizamento do móvel.
Tolerâncias dimensionais serão aceitas variando em até 5% para
mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são
as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também
produtos que possuam estruturas mais encorpadas,
confeccionadas com materiais de espessuras maiores.
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040
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Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961:2010 - Móveis
para escritório – Armários. Deve constar a declaração da
Organismo certificador validando que o produto declarado na
proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste
termo de referência e o certificado correspondente. -Relatório
de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força
mínima de 60 N para fita de borda e atendimento os demais
ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do
mobiliário. -Relatório de ensaio que o MDP utilizado atende a
tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório
acreditado pelo CGCRE do fabricante do mobiliário.
Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura
em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado.
Mesa em L – 1400 x 1400 x 600 x 745 mmTampo confeccionado
em chapa de MDP contínuo na cor cinza com 25mm de
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de
baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico
injetado com tampa removível. Painel Frontal confeccionado
em chapa de MDP contínuo na cor cinza com 18mm de
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de
baixa pressão nas duas faces. Fita de bordo para o revestimento
e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita
de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a
impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo
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processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de
espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Base
fabricada em chapa de aço galvanizada com espessura de 2,00
mm, estampada e repuxada, medindo 25 x 580 x 65 mm, com
suportes para fixação das sapatas niveladoras em chapa de no
mínimo 4 mm com rosca conformada diretamente na peça, não
sendo aceito porca rebite.
Sapatas niveladoras com base
confeccionada
em
polipropileno
injetado,
medindo
aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio
de barra roscada de 5/16” x 1”, perfazendo uma altura de 15mm
do piso após sua instalação. Coluna Vertical única, fabricada
em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, dobrada em formato
de decágono irregular; possuindo um reforço superior e inferior e
unidas pelo processo de solda MIG por chapas com espessura
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna, na posição horizontal, suporte para
calha estrutural em chapa de aço com espessura mínima de
2,0mm com furação central de 40 mm, abertura para passagem
de fiação com abertura livre entre 99 e 105 mm, calha de saque
interna que é fixada pelo sistema de gravidade, proporcionando
desta forma uma perfeita união (entre Base-coluna-travessa
superior) por meio de solda MIG não aparente; proporcionando a
possibilidade de fixação de uma possível calha estrutural sob o
tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar
a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e
funcional. Na Face externa da coluna possui uma furação de
40mm com acabamento em polipropileno com possibilidade de
saque caso haja a necessidade de passagem de fiação entre
estações Travessa superior fabricado em tubo de aço 50 x 20
mm com comprimento de 435 mm com espessura mínima de 1,2
mm, fixada a coluna por meio de solda MIG. O conjunto deve
ser interligado ao tampo por meio de parafusos autoatarrachantes e ao painel frontal por meio de tambor de giro com
ø25mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de
acabamento. A interligação com a calha de passagem de fiação
se dá por meio de duto semicircular com raio de 30mm. Toda a
parte interna da estrutura deverá ser livre de travessas e
estruturas que possam dificultar a passagem de cabos. Pé
Central formada por chapas metálicas dobradas em formato
octogonal, com sua quina frontal reta, conferindo a estrutura
beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para
cabeamento, com tampa removível, e com 06 furos para
acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Em sua
face inferior possui um tubo de aço com medidas de 20 x 20 mm
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um prétratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi
em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento
com sapatas em PVC rígido, cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso. Medidas gerais 140 x 710 x 250 mm,
abertura para passagem de fiação 61 mm, calha de saque interno
medindo 70 x 650 mm, a estrutura possui 3 furações circulares
de 40 mm para passagem de fiação, sendo uma das furações para
a face externa com capa de polipropileno, possibilitando a
instalação a outras mesas. Acabamento das estruturas de aço em
pintura eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e
poliéster e espessura mínima final da pintura de 80 micrômetros,
atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de
cura recomendados, de forma que o resultado atenda as
exigências previstas nas normas da ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
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manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13966:2008 - Móveis
para escritório – Mesas. Deve constar a declaração da Organismo
certificador validando que o produto declarado na proposta
(modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de
referência e o certificado correspondente. -Relatório de ensaio
de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60
N para fita de borda e atendimento os demais ensaios constante
na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR
14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE
do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de
processo de preparação e pintura em superfícies metálicas
atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR
8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no
mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H
e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na atividade
antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos
ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao
processo certificado.
Mesa em L – 1600 x 1800 x 700 x 600 x 745 mm Tampo
confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25mm de
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de
baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico
injetado com tampa removível. Painel Frontal confeccionado
em chapa de MDP contínuo na cor cinza com 18mm de
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de
baixa pressão nas duas faces. Fita de bordo para o revestimento
e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita
de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a
impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo
processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de
espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Estrutura
(lateral e central) deverá apresentar firmeza para estabilidade e
segurança do móvel. O pé lateral deverá ser construído em perfil
de alumínio 62x45mm em formato de trapézio retângulo, topo
com face de 10 mm, angulação de 30° em uma das faces, e
parede interna de 3mm. A montagem do pé deverá ser feita por
peça de liga de alumínio injetado, com travamento por parafuso
não aparente, sem uso de soldas. O pé deverá montar um “u”,
com os tubos laterais, através de componente de montagem em
L, injetado em alumínio, com secção central angulada a 45°,
moldada de forma que oculte o topo dos tubos dos pés e da
travessa e que um friso aparente entre 4 e 5 mm superior injetada
em alumínio polido com encaixe justo, isento do uso de soldas
ou parafusos. O tubo horizontal superior deverá possuir 2 luvas
em alumínio soldadas por processo TIG ao tubo superior do pé
para fixação do montante estrutural. A estrutura lateral deverá
acompanhar a mesma medida da profundidade do tampo.
,
travessa de travamento em tubo de aço 50 x 30 mm Caixa de
tomada em material injetado, polipropileno ou ABS, com
capacidade para 07 blocos, 03 elétrica e 04 logica / fone, e
furação para passagem de fiação
Fita de Bordo para o
revestimento e acabamento das bordas planas da chapa,
confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento,
com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao
substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com
1mm de espessura. Acabamento das estruturas de aço em
pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e
espessura mínima final da pintura de 80 micrômetros, atendendo
aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura
recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências

48

Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045
E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br

007

015

Unidade

previstas nas normas da ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13966:2008 - Móveis
para escritório – Mesas. Deve constar a declaração da Organismo
certificador validando que o produto declarado na proposta
(modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de
referência e o certificado correspondente. -Relatório de ensaio
de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60
N para fita de borda e atendimento os demais ensaios constante
na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR
14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE
do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de
processo de preparação e pintura em superfícies metálicas
atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR
8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no
mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H
e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na atividade
antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos
ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao
processo certificado.
Mesa redonda 1100 x 745 mm. Tampo circular confeccionado
em chapa de MDP contínuo na cor madeirada com 25mm de
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de
baixa pressão nas duas faces. Fita de bordo para o revestimento
e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita
de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a
impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo
processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de
espessura. Sistema de fixação por meio de parafusos M6.
Estrutura constituída por chapas metálicas conformadas, cuja
composição se divide em base inferior, montante vertical, e base
superior. Base inferior com 5 hastes fabricada em tubo de aço
galvanizada com espessura de 1,2 mm, medindo 50 x 30 mm,
com suportes para fixação das sapatas niveladoras em porca
rebite. COLUNA em tubo de aço de 3 polegadas com espessura
de 1,2 mm. SUPORTE DO TAMPO fabricado em tubo de aço 30
x 20 mm em formato de X com espessura mínima de 1,2 mm,
fixada a COLUNA por meio de solda MIG. Todas as partes
metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento das
estruturas de aço em pintura eletrostática a pó cinza com resina a
base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de
80 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação,
tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o
resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de

49

131

132 Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045
E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br

008

040

Unidade

manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13966:2008 - Móveis
para escritório – Mesas. Deve constar a declaração da Organismo
certificador validando que o produto declarado na proposta
(modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de
referência e o certificado correspondente. -Relatório de ensaio
de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60
N para fita de borda e atendimento os demais ensaios constante
na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR
14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE
do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de
processo de preparação e pintura em superfícies metálicas
atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR
8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no
mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H
e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na atividade
antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos
ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao
processo certificado.
Mesa retangular – 1200 x 600 x 745 mm. Tampo confeccionado
em chapa de MDP contínuo com 25mm de espessura e
revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão
nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico injetado com
tampa removível. Painel Frontal confeccionado em chapa de
MDP contínuo na cor cinza com 18mm de espessura e
revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão
nas duas faces. Fita de bordo para o revestimento e acabamento
das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na
cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e
termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de
colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o
tampo e 1mm para as demais partes. Base fabricada em chapa
de aço galvanizada com espessura de 2,00 mm, estampada e
repuxada, medindo 25 x 580 x 65 mm, com suportes para fixação
das sapatas niveladoras em chapa de no mínimo 4 mm com rosca
conformada diretamente na peça, não sendo aceito porca rebite.
Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno
injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à
estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x 1”, perfazendo
uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Coluna
Vertical única, fabricada em chapa de aço com espessura de 1,2
mm, dobrada em formato de decágono irregular; possuindo um
reforço superior e inferior e unidas pelo processo de solda MIG
por chapas com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas
dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição
horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço com
espessura mínima de 2,0mm com furação central de 40 mm,
abertura para passagem de fiação com abertura livre entre 99 e
105 mm, calha de saque interna que é fixada pelo sistema de
gravidade, proporcionando desta forma uma perfeita união (entre
Base-coluna-travessa superior) por meio de solda MIG não
aparente; proporcionando a possibilidade de fixação de uma
possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo
M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral,
cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo
de forma discreta e funcional. Na Face externa da coluna possui
uma furação de 40mm com acabamento em polipropileno com
possibilidade de saque caso haja a necessidade de passagem de
fiação entre estações Travessa superior fabricado em tubo de
aço 50 x 20 mm com comprimento de 435 mm com espessura
mínima de 1,2 mm, fixada a coluna por meio de solda MIG. O

50

Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045
E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br

009

040

Unidade

conjunto deve ser interligado ao tampo por meio de parafusos de
rosca máquina, parafusados a buchas metálicos ao tampo e ao
painel frontal por meio de tambor de giro com ø25mm, parafuso
de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento.
Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó
com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final
da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de
preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma
que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da
ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13966:2008 - Móveis
para escritório – Mesas. Deve constar a declaração da Organismo
certificador validando que o produto declarado na proposta
(modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de
referência e o certificado correspondente. -Relatório de ensaio
de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60
N para fita de borda e atendimento os demais ensaios constante
na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR
14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE
do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de
processo de preparação e pintura em superfícies metálicas
atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR
8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no
mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H
e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na atividade
antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos
ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao
processo certificado.
Mesa retangular – 1400 x 600 x 745 mm. Tampo confeccionado
em chapa de MDP contínuo com 25mm de espessura e
revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão
nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico injetado com
tampa removível. Painel Frontal confeccionado em chapa de
MDP contínuo na cor cinza com 18mm de espessura e
revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão
nas duas faces. Fita de bordo para o revestimento e acabamento
das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na
cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e
termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de
colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o
tampo e 1mm para as demais partes. Base fabricada em chapa
de aço galvanizada com espessura de 2,00 mm, estampada e
repuxada, medindo 25 x 580 x 65 mm, com suportes para fixação
das sapatas niveladoras em chapa de no mínimo 4 mm com rosca
conformada diretamente na peça, não sendo aceito porca rebite.
Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno
injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à
estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x 1”, perfazendo
uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Coluna
Vertical única, fabricada em chapa de aço com espessura de 1,2
mm, dobrada em formato de decágono irregular; possuindo um
reforço superior e inferior e unidas pelo processo de solda MIG
por chapas com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas
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dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição
horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço com
espessura mínima de 2,0mm com furação central de 40 mm,
abertura para passagem de fiação com abertura livre entre 99 e
105 mm, calha de saque interna que é fixada pelo sistema de
gravidade, proporcionando desta forma uma perfeita união (entre
Base-coluna-travessa superior) por meio de solda MIG não
aparente; proporcionando a possibilidade de fixação de uma
possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo
M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral,
cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo
de forma discreta e funcional. Na Face externa da coluna possui
uma furação de 40mm com acabamento em polipropileno com
possibilidade de saque caso haja a necessidade de passagem de
fiação entre estações Travessa superior fabricado em tubo de
aço 50 x 20 mm com comprimento de 435 mm com espessura
mínima de 1,2 mm, fixada a coluna por meio de solda MIG. O
conjunto deve ser interligado ao tampo por meio de parafusos de
rosca máquina, parafusados a buchas metálicos ao tampo e ao
painel frontal por meio de tambor de giro com ø25mm, parafuso
de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento.
Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó
com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final
da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de
preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma
que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da
ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13966:2008 - Móveis
para escritório – Mesas. Deve constar a declaração da Organismo
certificador validando que o produto declarado na proposta
(modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de
referência e o certificado correspondente. -Relatório de ensaio
de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60
N para fita de borda e atendimento os demais ensaios constante
na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR
14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE
do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de
processo de preparação e pintura em superfícies metálicas
atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR
8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no
mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H
e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na atividade
antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos
ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao
processo certificado.
Mesa Reunião semi oval 2400 x 1000 x 745 mm. Tampo
confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor cinza com
25mm de espessura e revestimento em filme melamínico
texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa
cabos em plástico injetado com tampa removível. Painel Frontal
duplo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 18mm de
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de
baixa pressão nas duas faces. Fita de bordo para o revestimento
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de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a
impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo
processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de
espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Base
constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição
se divide em base inferior, montante vertical, e base superior.
Base inferior fabricada em chapa de aço galvanizada com
espessura de 2,00 mm, estampada e repuxada, medindo 25 x 680
x 65 mm, em formato reto, com duas pontas com um grau de
inclinação, com suportes para fixação das sapatas niveladoras em
chapa de no mínimo 4 mm com rosca conformada diretamente na
peça, não sendo aceito porca rebite. COLUNA única, fabricada
em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, dobrada em formato
de decágono irregular, com largura entre 240 e 255 mm, sendo
estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na
posição horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço
com espessura mínima de 2,0mm com furação central de 40 mm,
abertura para passagem de fiação com abertura livre entre 93 e
105 mm, calha de saque interna que é fixada pelo sistema de
gravidade, proporcionando desta forma uma perfeita união (entre
PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por meio de solda
MIG não aparente; proporcionando a possibilidade de fixação de
uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos
tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque
lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao
tampo de forma discreta e funcional. Na Face externa da coluna
possui uma furação de 40mm com acabamento em Polipropileno
com possibilidade de saque caso haja a necessidade de passagem
de fiação. SUPORTE DO TAMPO fabricado em tubo de aço 50
x 20 mm com comprimento de 500 mm com espessura mínima
de 1,2 mm, fixada a COLUNA por meio de solda MIG
Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó
cinza com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima
final da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de
preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma
que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da
ABNT. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variando em até
5% para mais e para menos. As espessuras de materiais
especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser
considerados também produtos que possuam estruturas mais
encorpadas, confeccionadas com materiais de espessuras
maiores.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13966:2008 - Móveis
para escritório – Mesas. Deve constar a declaração da Organismo
certificador validando que o produto declarado na proposta
(modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de
referência e o certificado correspondente. -Relatório de ensaio
de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60
N para fita de borda e atendimento os demais ensaios constante
na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR
14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE
do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de
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processo de preparação e pintura em superfícies metálicas
atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR
8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no
mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H
e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na atividade
antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos
ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao
processo certificado.
Estação de trabalho – 1400 x 1425 x 745 mm.
Tampo
confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25mm de
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de
baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico
injetado com tampa removível. Painel Frontal confeccionado
em chapa de MDP contínuo na cor cinza com 18mm de
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de
baixa pressão nas duas faces. Fita de bordo para o revestimento
e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita
de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a
impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo
processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de
espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Estrutura
(lateral) deverá apresentar firmeza para estabilidade e segurança
do móvel. O pé lateral deverá ser construído em perfil de
alumínio 62x45mm em formato de trapézio retângulo, topo com
face de 10 mm, angulação de 30° em uma das faces, e parede
interna de 3mm. A montagem do pé deverá ser feita por peça de
liga de alumínio injetado, com travamento por parafuso não
aparente, sem uso de soldas. O pé deverá montar um “u”, com os
tubos laterais, através de componente de montagem em L,
injetado em alumínio, com secção central angulada a 45°,
moldada de forma que oculte o topo dos tubos dos pés e da
travessa e que um friso aparente entre 4 e 5 mm superior injetada
em alumínio polido com encaixe justo, isento do uso de soldas
ou parafusos. O tubo horizontal superior deverá possuir 4 luvas
em alumínio soldadas por processo TIG ao tubo superior do pé
para fixação do montante estrutural. A estrutura lateral deverá
acompanhar a mesma medida da profundidade do tampo.
04
(quatro) travessas de travamento em tubo de aço 50 x 30 mm
Duas caixas de tomada em material injetado, polipropileno ou
ABS, com capacidade para 07 blocos, 03 elétrica e 04 logica /
fone, e furação para passagem de fiação Fita de Bordo para o
revestimento e acabamento das bordas planas da chapa,
confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento,
com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao
substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com
1mm de espessura. Calha de passegm de fiação fechada com
furações para tomadas elétricas e lógicas para a face do usuário,
os berços devem tem dimensões para ocultar as caixas de tomada
sobre o tampo e possuir furações na face inferior para acesso das
furações, sem a necessidade da sua remoção. Divisor central
com 03 suportes em zamack com acabamento em pintura com
sistema de fiação por pressão no divisor, o Divisor deve possuir
espessura de 15 ou 18 mm e altura de 300 mm. Acabamento das
estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base
de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de no
mínimo 60 micrometros, atendendo aos critérios de preparação,
tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o
resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
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conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13967:2011 - Móveis
para escritório – Estação de trabalho. Deve constar a declaração
da Organismo certificador validando que o produto declarado na
proposta (modelo certificado) corresponde ao produto deste
termo de referência e o certificado correspondente. -Relatório
de ensaio de resistência ao arrancamento (tração) com força
mínima de 60 N para fita de borda e atendimento os demais
ensaios constante na norma 16332:2014 do fabricante do
mobiliário. -Relatório de ensaio que o MDP utilizado atende a
tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018 emitido por laboratório
acreditado pelo CGCRE do fabricante do mobiliário.
Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura
em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado.
VALOR TOTAL LOTE 01 R$ ..........................

ITEM

QUANTIDADE

UNIDADE

001

040

Unidade

LOTE 02
ESPECIFICAÇÃO
Cadeira giratória com braço regulável
Assento com
característica de pouca ou nenhuma conformação em sua base
para garantir alternância postural e borda frontal arredondada
para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros
inferiores do usuário, em conformidade com Norma
Regulamentadora nº 17, Portaria MTPS nº 3.751 de 1990 do
Ministério do Trabalho e Emprego, subitem 17.3.3, alíneas b), e
c). Espaldar provido de raio de curvatura mínimo de 400 mm e
conformação anatômico para apoio da região lombar do usuário
(em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea da Norma
Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego,
regulamentada pela Portaria nº MTPS 3.751, de 1990).
Dimensões mínimas de encosto: 360 de extensão vertical; 410
de largura; 35 mm de espessura mínima da espuma. Dimensões
mínimas de assento: 425 mm de profundidade ; 460 mm de
largura de superfície; 40 mm de espessura mínima da espuma.
Sistema de articulação do encosto para ajuste de inclinação, a
partir de dois eixos de aço carbono zincado, sendo que o eixo
traseiro, que é o de menor diâmetro, possui esta característica de
diâmetro de 8,0 mm; perfazendo tais eixos, há dez lâminas de
atrito que formam o conjunto de freio fricção, responsável pela
frenagem do encosto quando o usuário aciona a alavanca para
esta finalidade. Entre as lâminas de atrito o sistema deve
apresentar pastilhas de Celeron ou material similar que promova
o mesmo feito, qual seja eliminar o ruído no atrito entre as
lâminas sem perder a sua função de travamento quando o usuário
aciona a frenagem do sistema. A alavanca que controla o sistema
de inclinação e contato permanente do encosto possui as mesmas
características ergonômicas e dimensionais citadas para a
alavanca de ajuste de altura do assento. Ajuste da altura do
espaldar por meio de cremalheira injetada em termoplástico
copolímero, com 07 pontos de ajuste. Tal cremalheira,
desenvolvida no conceito de bucha, a partir de duas partes, que é
envolta por uma estrutura de chapa de aço carbono conformada,
com espessura mínima de 2,0 mm, abraça o extensor de encosto
que é manufaturado em chapa de aço carbono de 3,0 mm de
espessura dobrada em forma de “U”, com largura de 36 mm do
extensor. Tal conjunto de encosto recebe acabamento por meio
de uma carenagem plástica injetada em polipropileno, formado

Modelo/Marca/
Garantia

Valor
Unitário
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por duas partes, com encaixe entre si por meio de diversos
pontos, promovendo acabamento do produto nessa região,
proteção para o usuário e a continuidade estética na região de
transição do encosto para o assento.
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Unidade

Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13962. Deve constar a
declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao
produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros. O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado.
- Laudo de ensaio de espuma ensaiado por
laboratório acreditado INMETRO na última versão da norma:
Determinação das características de Queima, com velocidade de
queima de 0 mm/min, conforme a ABNT NBR 9178;
Determinação da fadiga dinâmica, com perda de espessura média
entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no máximo, 5%,
conforme a ABNT NBR 9177; Determinação da resistência ao
rasgamento, com resistência média ao rasgamento ente 680 e 740
N/m, conforme a ABNT NBR 8516; Determinação de força de
endentação, com fator de conforto de no máximo 4%, avaliado a
força endentação em 25%, 40% e 65%, conforme a ABNT NBR
9176.
CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO GIRATÓRIA, SEM
APÓIA BRAÇOS, com assento e encosto manufaturados em
espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), assento e
encosto estruturado em compensado anatômico, multi laminado,
resinado e prensado, com espessura mínima de 10,5 mm. assento
com característica de pouca ou nenhuma conformação em sua
base para garantir alternância postural e borda frontal
arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos
membros inferiores do usuário, em conformidade com norma
regulamentadora nº 17, portaria mtps nº 3.751 de 1990 do
ministério do trabalho e emprego, subitem 17.3.3, alíneas b), e c).
espaldar provido de raio de curvatura mínimo de 400 mm e
conformação anatômico para apoio da região lombar do usuário
(em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea da norma
regulamentadora nº 17 do ministério do trabalho e emprego,
regulamentada pela portaria nº mtps 3.751, de 1990), a espuma
deverá apresentar as seguintes características físicas e
mecânicas:tensão de ruptura: entre 130 e 140 kpa - método
utilizado: abnt nbr 8515tensão de alongamento: mínimo de 80% método utilizado: abnt nbr 8515resistência ao rasgamento: entre
490 e 500 n/m - método utilizado: abnt nbr 8516densidade: entre
60 e 70 kg/m3 - método utilizado: abnt nbr 8537resiliência: entre
60 e 65% - método utilizado: abnt nbr 8619deformação
permanente à compressão a 90%: entre 10 e 15% - método
utilizado abnt nbr 8797força de indentação a 25%: entre 250 e
270 n - método utilizado abnt nbr 9176força de indentação a
40%: entre 350 e 370 n - método utilizado abnt nbr 9176 força de
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indentação a 40%: entre 800 e 850 n - método utilizado abnt nbr
9176fadiga dinâmica pe: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado abnt nbr 9177fadiga dinâmica 40% (perda da força de
indentação): entre 10 e 15% para fi de 25% e 40% - método
utilizado - abnt nbr 9177fadiga dinâmica 40% (perda da força de
indentação): entre 5 e 10% para fi de 65% - método utilizado abnt nbr 9177fadiga dinâmica 40% (perda da força de
indentação): perda de espessura máxima de 2% - método
utilizado - abnt nbr 9177resistência à compressão: entre 10 e 15
kpa para deformação de 50% - método utilizado - abnt nbr
8910fator conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - quociente
dado pela fi a 65% sobre fi a 25%flamabilidade: velocidade de
queima 0,00 mm/min, conforme abnt nbr 9178:2003, além de
apresentar teor de cinzas de, no máximo, 0,20%, conforme abnt
nbr 14961:2007 isenta de clorofluorcarbono. dimensões mínimas
de encosto: 360 de extensão vertical; 410 de largura; 35 mm de
espessura mínima da espuma. dimensões mínimas de assento:
425 mm de profundidade ; 460 mm de largura de superfície; 40
mm de espessura mínima da espuma. haste de junção do encosto
manufaturada em chapa de aço carbono abnt 1008/1020 com
espessura mínima de 6,35 mm e largura de 80 mm, com vinco
interno de reforço estrutural e angulação de 10 graus. flange
universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa
de aço carbono abnt 1010/1020, com vincos e conformações que
melhoram seu desempenho mecânico, para função de plataforma
de sustentação do assento. assento com inclinação fixa entre -2º e
-7º. dispositivo cilíndrico hidro pneumático (co2) para ajuste
milimétrico da altura da superfície do assento, produzido por
componentes metálicos, com curso mínimo de 125 mm, em
conformidade com abnt nbr base cinco hastes produzidas em
tubo de seção oblongular, de medida mínima de 20 x 39 x 1,20
mm, com fusão das hastes ao anel metálico central pelo sistema
de eletrofusão (solda a ponto), não havendo deposição de
material, aferindo maior qualidade e durabilidade à peça.
carenagem termoplástica injetada em polipropileno copolímero,
única (sem emendas), disposta sobre a parte superior da base e
fixadas por pinos de encaixe por pressão, aferindo acabamento e
proteção á base. em conformidade abnt nbr 13962/06, raio da
para mínimo exigido para este pleito de 280 mm (medição
conforme proposto na norma referida, do centro do alojamento
do pistão ao centro do alojamento do rodízio). casulo de
alojamento dos rodízios produzidos no próprio tubo, com
travamento das paredes, aferindo maior robustez, resistência e
durabilidade à peça. cinco rodízios de nylon injetado sob pressão,
do tipo poliamida 6.6, de alto desempenho, com medida de
diâmetro de rolamento mínimo de 50 mm, eixo transversal e
esferas em aço carbono abnt 1010/1020, haste cilíndrica vertical
com diâmetro mínimo de 11 mm, em aço com anel elástico
metálico expansor para fixação no alojamento na base,
dispensando a utilização de buchas plásticas.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado. Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13962. Deve constar a
declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao
produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
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-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros. O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado.
- Laudo de ensaio de espuma ensaiado por
laboratório acreditado INMETRO na última versão da norma:
Determinação das características de Queima, com velocidade de
queima de 0 mm/min, conforme a ABNT NBR 9178;
Determinação da fadiga dinâmica, com perda de espessura média
entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no máximo, 5%,
conforme a ABNT NBR 9177; Determinação da resistência ao
rasgamento, com resistência média ao rasgamento ente 680 e 740
N/m, conforme a ABNT NBR 8516; Determinação de força de
endentação, com fator de conforto de no máximo 4%, avaliado a
força endentação em 25%, 40% e 65%, conforme a ABNT NBR
9176.
Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços
reguláveis, conforme ABNT NBR 13962 com, no mínimo,
espaldar alto. Encosto com estrutura em resina de engenharia
termoplástica injetada, de alta resistência e com acabamento da
superfície em material elástico (tela) de dupla frontura, macia,
sem utilização de espuma e similares. Largura útil mínima do
encosto de 460 mm e extensão vertical do encosto de 620 mm.
Encosto fixo do tipo fraque (a linha superior do assento se
sobrepõe à linha inferior do encosto) provido de peça injetada em
PP, flexível, para apoio da região lombar, com dimensões
mínimas em seu eixo de simetria de 200 x 80 mm, provida de
regulagem de altura com curso mínimo de 60 mm e pontos
definidos de parada. Assento com chassi interno em resina de
engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica,
espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima
de 45 kg/m³ e espessura média de, no mínimo, 40 mm. Capa de
proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas, sem uso de perfis de PVC
para arremate de bordos. Profundidade de superfície mínima do
assento de 440 mm e largura útil mínima do assento de 470 mm.
Revestimento do assento em laminado sintético espalmado de
PVC sobre forro ou em crepe de poliéster. Mecanismo de
contato permanente para ajustes independentes de inclinação do
encosto com indefinidos pontos de parada e ajuste de altura do
assento através do acionamento da coluna. Coluna com
regulagem de altura por acionamento a gás com curso de
regulagem de 100 mm em conformidade com a norma EN DIN
16955:2017, versão normativa similar posterior, dotado de
sistema de amortecimento de impactos. Base giratória de 5
patas em aço tubular de formato oval ou quadrado ou retangular
cuja altura mínima da viga seja de 30 mm e soldados aos anéis
centrais de estabilização da coluna. Alojamento para pinos dos
rodízios sem uso de solda ou bucha plástica para facilitar
eventuais manutenções e prolongar a vida útil do móvel.
Acabamento das partes metálicas da base por pintura eletrostática
a pó de cor preta e capa única injetada em PP para cobertura da
porção superior das patas e do cônico central. Rodízios duplos,
com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de
engenharia com eixos horizontal e vertical em aço, sendo o
vertical dotado de anel expansivo metálico. Apoia Braços com
regulagem vertical e curso mínimo de 80 mm, acionado por meio
de botão. Estrutura dos apoia braços em material injetado com
suporte em resina de engenharia termoplástica injetada.
Dimensões mínimas do apoia braços de 230 de comprimento e
50 mm de largura.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
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trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13962. Deve constar a
declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao
produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros. O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado.
- Laudo de ensaio de espuma ensaiado por
laboratório acreditado INMETRO na última versão da norma:
Determinação das características de Queima, com velocidade de
queima de 0 mm/min, conforme a ABNT NBR 9178;
Determinação da fadiga dinâmica, com perda de espessura média
entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no máximo, 5%,
conforme a ABNT NBR 9177; Determinação da resistência ao
rasgamento, com resistência média ao rasgamento ente 680 e 740
N/m, conforme a ABNT NBR 8516; Determinação de força de
endentação, com fator de conforto de no máximo 4%, avaliado a
força endentação em 25%, 40% e 65%, conforme a ABNT NBR
9176.
Cadeira Fixa, sem apóia braços, com assento e encosto
manufaturados em espumas flexíveis de poliuretano injetadas
(moldadas), assento e encosto estruturado em compensado
anatômico, multi laminado, resinado e prensado, com espessura
mínima de 10,5 mm. Assento com característica de pouca ou
nenhuma conformação em sua base para garantir alternância
postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a
circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, em
conformidade com Norma Regulamentadora nº 17, Portaria
MTPS nº 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego,
subitem 17.3.3, alíneas b), e c). Espaldar provido de raio de
curvatura mínimo de 400 mm e conformação anatômico para
apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto
no item 17.3.3, alínea da Norma Regulamentadora nº 17 do
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria
nº MTPS 3.751, de 1990). Dimensões mínimas de encosto: 360
de extensão vertical; 410 de largura; 35 mm de espessura mínima
da espuma. Dimensões mínimas de assento: 425 mm de
profundidade ; 460 mm de largura de superfície; 40 mm de
espessura mínima da espuma. Haste de junção do encosto
manufaturada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 com
espessura mínima de 6,35 mm e largura de 80 mm, com vinco
interno de reforço estrutural e angulação de 10 graus. Base fixa,
modelo 04 pés, em tubo de aço 7/8 (diâmetro de 22mm) com
parede de no mínimo 1,2 mm, com sapatas injetadas em PVC na
face inferior evitando o contato do ferro com o chão.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
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14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13962. Deve constar a
declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao
produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros. O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado.
- Laudo de ensaio de espuma ensaiado por
laboratório acreditado INMETRO na última versão da norma:
Determinação das características de Queima, com velocidade de
queima de 0 mm/min, conforme a ABNT NBR 9178;
Determinação da fadiga dinâmica, com perda de espessura média
entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no máximo, 5%,
conforme a ABNT NBR 9177; Determinação da resistência ao
rasgamento, com resistência média ao rasgamento ente 680 e 740
N/m, conforme a ABNT NBR 8516; Determinação de força de
endentação, com fator de conforto de no máximo 4%, avaliado a
força endentação em 25%, 40% e 65%, conforme a ABNT NBR
9176.
Cadeira Giratória Assento manufaturado à partir de espumas
flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) cujos aspectos
dimensionais de largura e profundidade de superfície estejam
entre 470 e 500 mm, além de espessura média predominante da
espuma de, no mínimo, 35 mm. Revestimento em tecido tipo
crepe, em poliéster e estruturação em compensado
multilaminado, de 12 mm. Contra capa injetada em polipropileno
copolímero para assento, com espessura mínima predominante de
2,0 mm com ressaltos moldados na matriz de injeção em cada
orifício para fixação da plataforma do assento e braços. A contra
capa injetada em polipropileno para assento possui, em sua
porção traseira, um acabamento em “U” invertido, à partir de
dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção. Tal
acabamento permite excelente integração estética entre a
plataforma de assento da estrutura e o conjunto de assento da
cadeira. Encosto do tipo espaldar médio manufaturado em
espuma flexível de poliuretano injetada moldada, sendo que seus
aspectos dimensionais de largura e extensão vertical estejam
entre 450 e 480 mm, além da espessura mínima predominante da
espuma de 40 mm. Revestimento do encosto em tecido tipo
crepe, em poliéster. Encosto estruturado em peça injetada em
polipropileno copolímero dotada de 04 posições, no mínimo,
para fixação da contra capa por meio de encaixe sobre pressão.
Alojamento para fixação da lâmina de junção do encosto por
meio de, no mínimo, 04 pontos, dotados de porcas de garra
cravadas pela parte interna do estrutural. Todas as fixações
internas não aparentes para o lado externo do encosto, ou seja, a
fixação de dá pela porção interna do encosto e um contra capa
injetada em termoplástica oferece blindagem e acabamento para
a porção externa. Não se utiliza de grampos ou perfis ou mesmo
parafusos auto atarrachantes para fixação da contra capa no
estrutural. A própria contra capa, com seus elementos de encaixe
sob pressão (04, no mínimo), é auto suficiente para plena fixação
ao chassi estrutural do encosto. Carenagem para contra encosto
injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis
de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em
sua superfície externa, dotada de quatro pontos para fixação ao
estrutural, no mínimo, por meio de encaixe sob pressão. Tal
carenagem de contra assento apresenta espessura mínima
predominante de 2,0 mm e possui raios nos quatro cantos da
peça. Mecanismo do tipo sincronizado, com movimento de
reclinação para assento e encosto na proporção de 2:1 (para cada
grau que o assento reclina, o encosto inclina dois graus), com
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sistema de travamento em 04 pontos ao longo do curso de
reclinação, dotado de sistema anti-impacto. Junção do encosto ao
assento executada através de chapa de aço carbono com
espessura mínima de 6,0 mm e largura de 70 mm, com vinco
interno, do tipo lâmina up n’ down, com sistema de ajuste
vertical através de cremalheira, sem necessidade de
acionamentos de botões ou manípulos, sistema de cremalheira
executado através de duas peças injetadas em nylon com fibra de
vidro (poliamida), com no mínimo 10 pontos de ajustes e curso
mínimo de 65 mm. Acabamento e proteção da lâmina de junção
do encosto executada através de carenagem plástica,
manufaturada em 02 partes, uma dianteira e uma traseira, que
sem encaixam, através de dois pontos de fixação superiores, dois
inferiores e vários agentes de fixação dispostos na porção do
encosto, formando uma capa única em formato de ‘L. A capa,
quando montada, apresenta largura externa mínima de 130 mm,
espessura mínima de 2,0 mm e é dotada de textura em sua
superfície externa, para harmonização com a textura das contra
capas e assento e encosto. Apoia braços com altura ajustável por
meio de acionamento de botão de pressão por mola localizado na
parte lateral do corpo estrutural do braço, que é confeccionado
em chapa de aço carbono com vinco que proporciona maior
resistência mecânica, com pintura eletrostática e carenagem de
acabamento e proteção e apoia braço injetados em polipropileno
injetado na cor preta, com dimensões mínimas de 80 mm de
largura por 250 mm de comprimento. Coluna para ajuste de
altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de
qualidade e segurança mínimas conforme Classe 4 da Norma
DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm.
Base cinco patas confeccionada em poliamida ou resina de
engenharia de desempenho similar ou ainda em aço carbono
tubular de seção retangular ou semi oblonga, cujas dimensões são
de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, neste caso, sendo a base
metálica, deverá possuir uma capa única injetada em
polipropileno que recobre todos os bordos laterais e parte
superior da base. Independente do material de construção , tal
base deverá possuir raio da pata mínimo de 320 mm e projeção
da pata máxima de 380 mm, com cinco pontos de apoio no
mínimo. Caso seja injetada em poliamida, o cônico central para
alojamento do pistão deverá possuir reforço metálico insertado
na injeção na matriz ou, sendo metálica, o cônico central de
alojamento do pistão deverá ser realizado em dois anéis
metálicos cuja parede deverá ser, de no, mínimo 2,25 mm, sendo
um anel inferior e outro posterior. Sendo metálica, o tratamento
de superfície da base deverá ser em pintura eletrostática à pó, de
cor preta. Rodízios de duplo giro do tipo “W” ou “H”.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13962. Deve constar a
declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao
produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros. O
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certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado.
- Laudo de ensaio de espuma ensaiado por
laboratório acreditado INMETRO na última versão da norma:
Determinação das características de Queima, com velocidade de
queima de 0 mm/min, conforme a ABNT NBR 9178;
Determinação da fadiga dinâmica, com perda de espessura média
entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no máximo, 5%,
conforme a ABNT NBR 9177; Determinação da resistência ao
rasgamento, com resistência média ao rasgamento ente 680 e 740
N/m, conforme a ABNT NBR 8516; Determinação de força de
endentação, com fator de conforto de no máximo 4%, avaliado a
força endentação em 25%, 40% e 65%, conforme a ABNT NBR
9176.
Cadeira uso múltiplo Encosto Moldado anatomicamente em
polipropileno copolímero estruturado pigmentado, com furações
com formato retangular ou similar sendo, no mínimo 10 furos, 05
em cada lateral do encosto, que possibilitam melhor areação para
o usuário. A fixação do encosto na estrutura será por meio de
encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs
injetados, um em cada lado da estrutura; Plug de fixação injetado
em polipropileno copolímero, com corpo de, no mínimo, 5mm de
diâmetro e cabeça oval, na mesma cor do encosto. Largura de
460 mm e extensão vertical do encosto de 250 mm, no mínimo,
medidos no seu eixo de simetria. Estrutura Suporte do encosto
constituído por dois tubos de aço #16, com secção oval,medindo
16X30mm, soldados nas travessas superiores e encaixados nas
laterais do encosto. Base fixa constituídas por duas estruturas
contínuas com formato trapezoidal, confeccionada em tubo de
aço com secção oval #18, medindo 16X30mm; Possui duas
travessas inferiores e duas superiores unindo e travando as
estruturas, impedindo a abertura da estrutura por movimento
rígido. As travessas superiores são fechadas com ponteiras
plásticas;
Acabamento e pintura: Deve ser usada solda
eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda e
tratamento de superfície por meio de pintura à pó por através de
deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe,
estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em
estufa a 200 graus Celsius, no mínimo.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ISO 7173:1989 nível 3 – Determinação
da Força e durabilidade e ISO 7174:1988 – Determinação da
estabilidade.
-Certificado de conformidade de processo de
preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP
com avaliação mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com
resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60
micrometros. O certificado deve constar as resultado dos ensaios
ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao
processo certificado.
Longarina 03 lugares Assento: estruturado em chassi de
polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em
compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de
12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada
moldada com mesmas características físicas e de desempenho
especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra
capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o
contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de
assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica.
Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para
acabamento e ou fixação da contra capa de assento.
Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster e
aspectos dimensionais do assento de largura e profundidade de
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superfície entre 460 e 480 mm e espessura mínima predominante
para a espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50
mm. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado
com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma
flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média
predominante entre 35 e 50 mm, provido de carenagem para
contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe
inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de
junção do encosto no chassi do espaldar, a junção das carenagens
do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve
deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção
posterior do contra encosto. Não será tolerado o uso de perfil de
bordos de PVC e parafusos para acabamento e ou fixação da
contra capa de encosto. Pequenas aberturas entre a carenagem de
contra encosto e a carenagem do suporte de junção do encosto
são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto
cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do contra
encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou
acidentes decorrentes do uso público deste móvel. Fixação dos
elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas
garras com rosca métrica. Revestimento do encosto em tecido
tipo crepe, em poliéster. Aspectos dimensionais do encosto de
largura (mínima) 440 mm, extensão vertical (mínima): 400 mm e
raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre
400 e 500 mm, ângulo de abertura entre o assento e o encosto:
entre 90 e 110 graus. Suporte de junção do encosto: em aço
fixado por, no mínimo, dois pontos diretamente na estrutura
metálica e não no chassi de assento, de modo a elevar a sua
durabilidade. Suporte do encosto durável de maneira tal que
proporcione à cadeira performance conforme preconizado pelos
ensaios mecânicos aplicáveis da ABNT NBR 16031:2012.
Fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois
pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava
química. Os elementos metálicos do suporte de junção do
encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de
pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e
posterior cura e polimerização em estufa. Flange confeccionada
em chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura
mínima de 2,90 mm, com vincos e conformações que melhoram
seu desempenho mecânico ligada ao tubo transversal de
sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de
“U”, sem utilização de solda. Bases da longarina em formato de
“T” invertido, “Y” invertido ou similar, em aço carbono com
pintura eletrostática preta.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 16031. Deve constar a
declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao
produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros. O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
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certificado.
- Laudo de ensaio de espuma ensaiado por
laboratório acreditado INMETRO na última versão da norma:
Determinação das características de Queima, com velocidade de
queima de 0 mm/min, conforme a ABNT NBR 9178;
Determinação da fadiga dinâmica, com perda de espessura média
entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no máximo, 5%,
conforme a ABNT NBR 9177; Determinação da resistência ao
rasgamento, com resistência média ao rasgamento ente 680 e 740
N/m, conforme a ABNT NBR 8516; Determinação de força de
endentação, com fator de conforto de no máximo 4%, avaliado a
força endentação em 25%, 40% e 65%, conforme a ABNT NBR
9176.
Longarina plástica 03 lugares sem braço Cadeira com assento e
encosto dispostos em longarina de 03 lugares, composta por
assento manufaturado em termoplástico polipropileno
copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com
05 pares de orifícios oblongos de medida 6 x 20 mm para
melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia,
além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com
estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios
deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0
mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a
permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das
tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente.
Para não obstruir a
circulação sanguínea dos membros
inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas
frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão de 484
largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09
espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%,
para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto
manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta
pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares
de orifícios oblongos de medida 5 x 22 mm para melhorar a
troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de
permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados.
No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir
um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada
rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir
que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar.
Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total
x extensão vertical na região do apoio lombar 250 x 20,06
espessura mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm,
com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas
medidas apresentadas). O assento é fixo à estrutura metálica sob
pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é
fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais
de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir
atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este
conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar
como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Os
parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão
ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Conjunto
metálico de longarina formado por dispositivos em "L" tipo haste
tubular para junção de assento e encosto manufaturados em aço
carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x
30 x 1,20.
Assentos e encostos dispostos sobre tubo
longitudinal de sustentação, confeccionado em aço carbono
tubular de medidas mínimas de 30 x 50 x 1,5 mm. Duas bases em
formato "T" invertido são acopladas aos tubos longitudinais por
meio de cone morse. Tais bases são confeccionados por
dispositivos de aço carbono tubular (de seção cilíndrica para a
haste vertical, com diâmetro de 51 mm e parede de 1,50 mm) e
base em aço carbono tubular de seção quadrada, com medida de
25 x 25 x 1,50 mm, com capa injetada em polipropileno para
acabamento e proteção), provida de sapatas manufaturadas em
termoplástico copolímero injetado em alta pressão. Todos os
componentes metálicos recebem banho desengraxaste,
estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de
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deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 ºC.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 16031. Deve constar a
declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao
produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros. O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado.
Longarina plástica 06 lugares sem braço Cadeira com assento e
encosto dispostos em longarina de 06 lugares, composta por
assento manufaturado em termoplástico polipropileno
copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com
05 pares de orifícios oblongos de medida 6 x 20 mm para
melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia,
além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com
estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios
deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0
mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a
permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das
tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente.
Para não obstruir a
circulação sanguínea dos membros
inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas
frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão de 484
largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09
espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%,
para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto
manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta
pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares
de orifícios oblongos de medida 5 x 22 mm para melhorar a
troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de
permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados.
No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir
um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada
rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir
que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar.
Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total
x extensão vertical na região do apoio lombar 250 x 20,06
espessura mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm,
com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas
medidas apresentadas). O assento é fixo à estrutura metálica sob
pressão e ancorado com parafusos tipo AA; já o espaldar, não é
fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais
de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir
atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este
conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar
como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Os
parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão
ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Conjunto
metálico de longarina formado por dispositivos em "L" tipo haste
tubular para junção de assento e encosto manufaturados em aço
carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x
30 x 1,20.
Assentos e encostos dispostos sobre tubo
longitudinal de sustentação, confeccionado em aço carbono
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formato "T" invertido são acopladas aos tubos longitudinais por
meio de cone morse. Tais bases são confeccionados por
dispositivos de aço carbono tubular (de seção cilíndrica para a
haste vertical, com diâmetro de 51 mm e parede de 1,50 mm) e
base em aço carbono tubular de seção quadrada, com medida de
25 x 25 x 1,50 mm, com capa injetada em polipropileno para
acabamento e proteção), provida de sapatas manufaturadas em
termoplástico copolímero injetado em alta pressão. Todos os
componentes metálicos recebem banho desengraxaste,
estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de
deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 ºC.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 16031. Deve constar a
declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao
produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros. O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado.
VALOR TOTAL LOTE 02 R$ ..........................

ITEM

QUANTIDADE

UNIDADE

001

600

Unidade

LOTE 03
ESPECIFICAÇÃO
Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira
Mesa individual, Dimensões: 750 altura x 465 profundidade x
605 largura mm Tampo, Confeccionado em ABS virgem
injetado, insertas no processo de injeção devem possuir de
mínimo 4 porcas de rosca máquina para fixação da estrutura
metálica. Em uma das faces inferiores devem possuir uma
travessa de reforço em nylon. Tampo com espessura de 22 mm.
Sobre o tampo deve ser colado laminado de alta pressão com
espessura mínima de 0,8 mm. Estrutura: Suporte de tampo em
tubo redondo 1 ¼” dobrado em formato de “C”, Colunas
verticais duplas em tubo retangular 40x20 mm e travessa em tubo
oblongo 29 x 58 mm, com espessura mínima de 1,9 mm, pés em
tubo redondo 1 ¼”, todos em aço carbono 1020 e espessura
mínima de 1,9 mm, unidos pelo sistema de solda mig com toda a
sua área de contato com cordão de solda. Acabamento dos pés
em ponteira em polipropileno virgem medindo 170 x 46 mm e
acabamento traseiro 88 x 46 mm fixadas por rebite. Porta livro
medindo 503 x 304 x 55 ( l x p x a), com fiação na travessa por 4
rebites de alumínio.
Cadeira com estrutura monobloco
empilhável composta por 3 peças soldadas pelo processo MIG
com ponteiras em polipropileno virgem com pino expansor,
confeccionada em tubo de aço redondo medindo 20,7 mm, com
espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x 430 mm
(lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6 rebites de
alumínio. Encosto 396 x 198mm (lxa) com inserções para
acabamento dos tubos do encosto e fixação a estrutura por 4
rebites de alumínio. As medidas podem variar +/- 5 mm.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:

Modelo/Marca/
Garantia

Valor
Unitário
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-Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 14006. Deve constar a
declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao
produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado.
Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira
Mesa individual, Dimensões: 594 altura x 465 profundidade x
605 largura mm Tampo, Confeccionado MDP (Medium Density
Particleboard), insertas no processo de fabricação de mínimo 4
porcas garra de rosca máquina (m6) para fixação da estrutura
metálica. Acabamento dos bordos em fita ABS ou PVC com
espessura de 2 mm, pelo processo Hotmelt. Tampo com
espessura de 19 mm. Sobre o tampo deve ser colado laminado de
alta pressão com espessura mínima de 0,8 mm e em sua face
inferior em laminado melamínico de baixa pressão. Instalado no
tampo em cavidade usinada porta livro oblongo em polipropileno
virgem medindo 220 x 50 x 12 mm. Estrutura: Suporte de tampo
em tubo redondo 1 ¼” dobrado em formato de “C”, Colunas
verticais e travessa em tubo oblongo 29 x 58 mm, com espessura
mínima de 1,9 mm, pés em tubo redondo 1 ¼”, todos em aço
carbono 1020 e espessura mínima de 1,9 mm, unidos pelo
sistema de solda mig com toda a sua área de contato com cordão
de solda. Acabamento dos pés em ponteira em polipropileno
virgem medindo 170 x 46 mm e acabamento traseiro 88 x 46 mm
fixadas por rebite. Porta livro medindo 503 x 304 x 55 ( l x p x
a), com fiação na travessa por 4 rebites de alumínio. Cadeira
com estrutura monobloco empilhável composta por 3 peças
soldadas pelo processo MIG com ponteiras em polipropileno
virgem com pino expansor, confeccionada em tubo de aço
redondo medindo 20,7 mm, com espessura mínima de 1,9 mm.
Assento medindo 400 x 310 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm.
Com fixação por 6 rebites de alumínio Altura do assento ao chão
338 mm. Encosto 396 x 198mm (lxa) com inserções para
acabamento dos tubos do encosto e fixação a estrutura por 4
rebites de alumínio. As medidas podem variar +/- 5 mm.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 14006. Deve constar a
declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao
produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira
proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do
fabricante do mobiliário;
Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira
Mesa individual, Dimensões: 644 altura x 465 profundidade x
605 largura mm Tampo, Confeccionado MDP (Medium Density
Particleboard), insertas no processo de fabricação de mínimo 4
porcas garra de rosca máquina (m6) para fixação da estrutura
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metálica. Acabamento dos bordos em fita ABS ou PVC com
espessura de 2 mm, pelo processo Hotmelt. Tampo com
espessura de 19 mm. Sobre o tampo deve ser colado laminado de
alta pressão com espessura mínima de 0,8 mm e em sua face
inferior em laminado melamínico de baixa pressão. Instalado no
tampo em cavidade usinada porta livro oblongo em polipropileno
virgem medindo 220 x 50 x 12 mm. Estrutura: Suporte de tampo
em tubo redondo 1 ¼” dobrado em formato de “C”, Colunas
verticais duplas em tubo retangular 40 x 20 mm e travessa em
tubo oblongo 29 x 58 mm, com espessura mínima de 1,9 mm,
pés em tubo redondo 1 ¼”, todos em aço carbono 1020 e
espessura mínima de 1,9 mm, unidos pelo sistema de solda mig
com toda a sua área de contato com cordão de solda.
Acabamento dos pés em ponteira em polipropileno virgem
medindo 170 x 46 mm e acabamento traseiro 88 x 46 mm fixadas
por rebite. Porta livro medindo 503 x 304 x 55 ( l x p x a), com
fiação na travessa por 4 rebites de alumínio. Cadeira com
estrutura monobloco empilhável composta por 3 peças soldadas
pelo processo MIG com ponteiras em polipropileno virgem com
pino expansor, confeccionada em tubo de aço redondo medindo
20,7 mm, com espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo
400 x 430 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação por
6 rebites de alumínio. Encosto 396 x 198mm (lxa) com inserções
para acabamento dos tubos do encosto e fixação a estrutura por 4
rebites de alumínio. As medidas podem variar +/- 5 mm.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
mobiliário:
-Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 14006. Deve constar a
declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao
produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira
proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do
fabricante do mobiliário.
Conjunto coletivo composto de 1 (uma) mesa central, 06 (seis)
mesas circulares e 6 (seis) cadeiras. Mesa com tampo em MDP,
revestido na face superior em laminado melamínico de alta
pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa
pressão - BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Tampo em
MDP, com espessura de 19 mm, revestido na face superior em
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza, verde, amarelo, azul, e
bege, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em
laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branco ou
cinza. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica
extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de
colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza
coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 19
mm (largura) x 2 mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm
para espessura. A qualidade de colagem da fita de bordo deve
apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando
ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à
tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 - Móveis de
madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos
de ensaio. Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de
aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular
diâmetro de 22 mm (7/8”), em chapa 18 (1,2mm). Travessas em
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tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, circular
diâmetro de 22 mm (7/8”), em chapa 18 (1,2mm). Estrutura da
mesa central com tubo central de 3 polegada, case em formato de
“x” em tubo oblongo 29 x 58 mm e base superior em tubo no
mínimo 30 x 20 mm. As estruturas das mesa como da mesa
central deve ser monobloco autoportante. Fixação do tampo à
estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro
de m6, cabeça chata, fenda simples, cada mesa deve possuir
porta livro em aço carbono em chapa única cortada a laser ou em
puncionadeira, acompanhando o formato do tampo, deve possuir
perfurações nas laterais em formato oblongo. Sapatas em
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais,
fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira com estrutura
monobloco empilhável composta por 3 peças soldadas pelo
processo MIG com ponteiras em polipropileno virgem com pino
expansor, confeccionada em tubo de aço redondo medindo 20,7
mm, com espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x
310 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6
rebites de alumínio Altura do assento ao chão 338 mm. Encosto
396 x 198mm (lxa) com inserções para acabamento dos tubos do
encosto e fixação a estrutura por 4 rebites de alumínio. Medida
da mesa central : 490 x 478 mm, Mesa: 735 x 480 mm, Altura:
590 mm, Medidas totais do conjunto: 1420 x 1530 mm, as
medidas podem variar + ou – 5%.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio. - Laudo de ensaio técnico
emitido por laboratório acreditado CGCRE INMETRO para
ABNT NBR 14006 aplicável a cadeira com avaliação mínima
aos ensaios de bordas cortantes, carga estática, fadiga, impacto e
estabilidade.
correspondente ao processo certificado. Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário;
Conjunto para Professor. Mesa: Dimensão 1200 X 600 X 745
MM Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 18
mm Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo na
cor cinza com 15 mm Fita de bordo com 2,5 mm de espessura
para o tampo e 1mm para as demais partes. Base fabricada em
chapa de tubo oblongo, em chapa de no mínimo 1,2 mm
Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno
injetado, medindo aproximadamente 20mm de diâmetro, fixada à
estrutura por meio de barra roscada de m6 ou m8 x 1”, Coluna
Vertical dupla, fabricada em chapa tubo de aço semi oblongo
com espessura de 1,2 mm, Travessa superior fabricado em tubo
de aço 30 x 20 mm com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a
coluna por meio de solda MIG. O conjunto deve ser interligado
ao tampo por meio de parafusos de rosca maquina, parafusados a
buchas metálicos ao tampo e ao painel frontal por meio de
tambor de giro com ø25mm ou minifix, parafuso de montagem
rápida M6 e tampas plásticas de acabamento. CADEIRA: fixa
de uso múltiplo com encosto moldado anatomicamente em
polipropileno copolímero estruturado pigmentado, com furações
com formato retangular ou similar sendo, no mínimo 10 furos, 05
em cada lateral do encosto, que possibilitam melhor areação para
o usuário. A fixação do encosto na estrutura será por meio de
encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs
injetados, um em cada lado da estrutura; Plug de fixação injetado
em polipropileno copolímero, com corpo de, no mínimo, 5mm de
diâmetro e cabeça oval, na mesma cor do encosto. Largura de
460 mm e extensão vertical do encosto de 250 mm, no mínimo,
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medidos no seu eixo de simetria. Estrutura Suporte do encosto
constituído por dois tubos de aço #16, com secção oval, medindo
16X30mm, soldados nas travessas superiores e encaixados nas
laterais do encosto. Base fixa constituídas por duas estruturas
contínuas com formato trapezoidal, confeccionada em tubo de
aço com secção oval #18, medindo 16X30mm; Possui duas
travessas inferiores e duas superiores unindo e travando as
estruturas, impedindo a abertura da estrutura por movimento
rígido. As travessas superiores são fechadas com ponteiras
plásticas Acabamento das estruturas de aço em pintura
eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e
espessura mínima final da pintura de 80 micrômetros, atendendo
aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura
recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências
previstas nas normas da ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira
proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do
fabricante do mobiliário; -Relatório de ensaio de resistência ao
arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita de
borda e atendimento os demais ensaios constante na norma
16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório de ensaio
que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 148102:2018 emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE do
fabricante do mobiliário.
Conjunto refeitório Adulto com 01 mesa e seis cadeiras: Tampo
da mesa: em Medium Density Particleboard ( painel de partículas
de baixa densidade) com espessura de 18 mm em conformidade
com a NBR 14810-2:2018, NBR 14789 Revestimentos das faces
da madeira: face inferior deve possuir filme termo-prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e
anti-reflexo. Face superior em laminado de alta pressão. Mesa
com estrutura autoportante desmontável comporta por pés
laterais e travessas estruturais. Pés laterais composta por 5
elementos, sendo 2 pés verticais em tubo de aço carbono circular
1.1/2”, com espessura de 1,5 mm, 01 travessa horizontal em tubo
de aço 50 x 20 mm, com espessura de 1,5 mm e 02 leitos em
chapa de aço em formato de U medindo 54 x 100 mm, com
espessura de 2,00 mm, os leitos devem possuir 05 furos
oblongos. 02 travessas estruturais em tubo de aço retangular 50 x
30 mm, com espessura de 1,5 mm. As travesas estruturais devem
possui em cada extremidade 03 buchas rebite de rosca M6 ou M8
para fixação nos pés laterais. Mesa A 760 x L 1800 x P 700
Cadeira concha monobloco de assento e encosto: injetada em alta
pressão em material polimérico de alta resistência, com formato
anatômico. Dimensões nominais da concha 510 mm (altura ou
extensão vertical total da concha) x 428 mm (largura total da
concha) x 510 mm (profundidade total da concha) x 410 mm
(profundidade útil do assento). Acompanha um mínimo de 11
aletas de reforço estrutural situadas na parte da curvatura de
junção de assento e espaldar, sendo estes, em número mínimo de
5 de cada lado, de modo a aumentar a resistência mecânica da
região, A concha monobloco é sustentada através de 04 (quatro)
parafusos de aço com rosca m6 ou m8, tais parafusos são fixos
em respectivas buchas metalicas dispostos na concha monobloco,
na porção inferior do contra assento Estrutura com quatro apoios
ao piso, sendo confeccionada através de uma apara frontal em
formato de “U” invertido, confeccionada em tubo de aço carbono
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de diâmetro mínimo de 20,70 mm x 1,50 mm. Tanto o tubo da
apara inferior posterior do assento quanto os tubos paralelos de
ligação longitudinal são de seção circular cujo diâmetro mínimo
não deve ser inferior a 20,70 mm x 1,50 mm. Altura do assento
ao chão deverá ser de 460 mm. Deve apresentar os documentos
complementares abaixo do fabricante do mobiliário: -Certificado
de conformidade de processo de preparação e pintura em
superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às
normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0,
ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM D
3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira
proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do
fabricante do mobiliário; -Relatório de ensaio de resistência ao
arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita de
borda e atendimento os demais ensaios constante na norma
16332:2014 do fabricante do mobiliário. - Laudo de ensaio
técnico emitido por laboratório acreditado CGCRE INMETRO
para ABNT NBR 14006 aplicável a cadeira com avaliação
mínima aos ensaios de bordas cortantes, carga estática, fadiga,
impacto e estabilidade. -Relatório de ensaio que o MDP
utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 14810-2:2018
emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE do fabricante do
mobiliário. Mesa retangular – Largura: 1400 profundidade: 650
altura: 630 a 940 mm. Tampo confeccionado em chapa de MDP
contínuo com 25mm de espessura e revestimento em filme
melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado
de passa cabos em plástico injetado com tampa removível. Fita
de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da
chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do
revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável.
Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo
hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo. Estrutura
metálica em tubos de aço ou em chapas de aço conformadas com
regulagem de altura por sistema de motores. Acabamento das
estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base
de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 80
micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e
tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as
exigências previstas nas normas da ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira
proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do
fabricante do mobiliário; -Relatório de ensaio de resistência ao
arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita de
borda e atendimento os demais ensaios constante na norma
16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório de ensaio
que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 148102:2018 emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE do
fabricante do mobiliário. -Certificado de Conformidade emitido
por OCP acreditado na CGCRE de acordo com a ABNT NBR
13966:2008 - Móveis para escritório – Mesas.

71

153

154 Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045
E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br

007

003

Unidade

Mesa retangular – 1400 x 600 x 745 mm. Tampo confeccionado
em chapa de MDP contínuo com 25mm de espessura e
revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão
nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico injetado com
tampa removível. Painel Frontal confeccionado em chapa de
MDP contínuo na cor cinza com 18mm de espessura e
revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão
nas duas faces. Fita de bordo para o revestimento e acabamento
das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor
e padrão do revestimento, com resistência a impactos e
termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de
colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o
tampo e 1mm para as demais partes. Base fabricada em chapa
de aço galvanizada com espessura de 2,00 mm, estampada e
repuxada, medindo 25 x 580 x 65 mm, com suportes para fixação
das sapatas niveladoras em chapa de no mínimo 4 mm com rosca
conformada diretamente na peça, não sendo aceito porca rebite.
Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno
injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à
estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x 1”, perfazendo
uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Coluna
Vertical única, fabricada em chapa de aço com espessura de 1,2
mm, dobrada em formato de decágono irregular; possuindo um
reforço superior e inferior e unidas pelo processo de solda MIG
por chapas com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas
dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição
horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço com
espessura mínima de 2,0mm com furação central de 40 mm,
abertura para passagem de fiação com abertura livre entre 99 e
105 mm, calha de saque interna que é fixada pelo sistema de
gravidade, proporcionando desta forma uma perfeita união (entre
Base-coluna-travessa superior) por meio de solda MIG não
aparente; proporcionando a possibilidade de fixação de uma
possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo
M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral,
cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo
de forma discreta e funcional. Na Face externa da coluna possui
uma furação de 40mm com acabamento em polipropileno com
possibilidade de saque caso haja a necessidade de passagem de
fiação entre estações Travessa superior fabricado em tubo de
aço 50 x 20 mm com comprimento de 435 mm com espessura
mínima de 1,2 mm, fixada a coluna por meio de solda MIG. O
conjunto deve ser interligado ao tampo por meio de parafusos de
rosca maquina, parafusados a buchas metálicos ao tampo e ao
painel frontal por meio de tambor de giro com ø25mm, parafuso
de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento.
Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó
com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final
da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de
preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma
que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da
ABNT.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Relatório de atendimento a Norma Regulamentadora (NR17) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por
engenheiro de segurança do trabalho habilitado, médico do
trabalho ou outro profissional devidamente habilitado.
Certificado de cadeia de custódia que a madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento com escopo
para mobiliário, exemplo FSC do fabricante do mobiliário; Certificado de conformidade do produto a rotulagem ambiental
conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO
14020:2002 atestado por OCP acreditado pela Cgcre. O
certificado deve constar o modelo fornecido em proposta. Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13966:2008 - Móveis para
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escritório – Mesas. Deve constar a declaração da Organismo
certificador validando que o produto declarado na proposta
(modelo certificado) corresponde ao produto deste termo de
referência e o certificado correspondente. -Relatório de ensaio
de resistência ao arrancamento (tração) com força mínima de 60
N para fita de borda e atendimento os demais ensaios constante
na norma 16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório
de ensaio que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR
14810-2:2018 emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE
do fabricante do mobiliário. -Certificado de conformidade de
processo de preparação e pintura em superfícies metálicas
atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR
8094:1983 com resultado Ri0 e d0/t0, ABNT NBR 10443 de no
mínimo 60 micrometros, ASTM D 3363:2020 com avaliação 6H
e JIS Z 2801 com resultado mínimo de 40% de ação na atividade
antibacteriana . O certificado deve constar as resultado dos
ensaios ou deve acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao
processo certificado.
CONJUNTO COM UMA MESA QUADRADA E QUATRO
CADEIRAS EMPILHÁVEIS INFANTIL Tampo: Medium
Density Particleboard (painel de partículas de baixa densidade)
com espessura de 18 mm em conformidade com a NBR 148102:2018, NBR 14789. A Fixação da estrutura no tampo deve ser
feita por buchas metálicas e parafusos de rosca máquina.
Revestimentos das faces da madeira: face inferior deve possuir
filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. Face superior em
laminado melamínico de alta pressão cinza. Estrutural alto
portante desmontável, composto por 2 estruturas laterais e 2
travessas, estruturais laterais composta por 02 pés em tubo de aço
carbono em formato oblongo 58 x 29 mm com espessura mínima
de 1,5 mm, interligando os pés 01 barra em tubo de aço carbono
retangular 40 x 20 mm, com espessura de 1,5 mm formando um
“U”, os tubos oblongos devem ficar com a face de 29 mm no
vértice do canto do tampo. Duas travessas interligando os pés
laterais formando um estrutura auto portante, em tubo de aço
carbono 30 x 30 mm, com espessura mínima de 1,5 mm, devem
ser fixadas em leitos sobrados soldados nos pés latearias e fixado
no mínimo 3 parafusos de rosca m6 em buchas metálicas
rebitadas nos tubos.
Largura: 800 mm, Profundidade: 800
mm, Altura 590mm. 04 (quatro) cadeiras: Cadeira com estrutura
monobloco empilhável composta por 3 peças soldadas pelo
processo MIG com ponteiras em polipropileno virgem com pino
expansor, confeccionada em tubo de aço redondo medindo 20,7
mm, com espessura mínima de 1,9 mm. Assento medindo 400 x
310 mm (lxp) com espessura de 5,5 mm. Com fixação por 6
rebites de alumínio Altura do assento ao chão 338 mm. Encosto
396 x 198mm (lxa) com inserções para acabamento dos tubos do
encosto e fixação a estrutura por 4 rebites de alumínio. As
medidas podem variar +/- 5 mm.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Laudo de ensaio por laboratório acreditado na CGCRE de
acordo com a ABNT NBR 14006 para a CADEIRA.
Certificado de conformidade de processo de preparação e pintura
em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira
proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do
fabricante do mobiliário; -Relatório de ensaio de resistência ao
arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita de
borda e atendimento os demais ensaios constante na norma
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16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório de ensaio
que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 148102:2018 emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE do
fabricante do mobiliário.
Mesa de refeitório Infantil com encosto
Mesa: estrutura
confeccionada em tubo industrial retangular redondo (parede
1,50mm), estrutura tipo desmontável. Sistema de solda MIG
unindo todas as partes metálicas. Pintura por sistema eletrostático
em epóxi-pó, secagem em estufa. Tampo (1800X650mm) em
MDP de 18mm de espessura, revestido, o bordo que acompanha
todo o contorno do tampo deverá ser encabeçado com fita de
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima coladas com
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de
2,5 mm de acordo com as normas ABNT. A qualidade de
colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao
arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo
A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT
NBR 16332: 2014 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas
aplicações - Requisitos e métodos de ensaio. Fixado a estrutura
através de parafusos auto-atarraxantes. Fechamento dos topos
com ponteiras plásticas. Altura 580mm.
Bancos: estrutura
confeccionada em tubo industrial retangular redondo, estrutura
tipo monobloco (estrutura única). Sistema de solda MIG unindo
todas as partes metálicas. Pintura por sistema eletrostático em
epóxi-pó, secagem em estufa. Assento(1650x325mm) em MDP
18mm de espessura, revestido e acabado nas bordas que
acompanha todo o contorno do tampo deverá ser encabeçado
com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as normas ABNT. A
qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência
ao arrancamento mínima de 70N.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira
proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, FSC do fabricante
do mobiliário;
-Relatório de ensaio de resistência ao
arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita de
borda e atendimento os demais ensaios constante na norma
16332:2014 do fabricante do mobiliário. -Relatório de ensaio
que o MDP utilizado atende a tabela 02 da norma NBR 148102:2018 emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE do
fabricante do mobiliário.
Cadeira universitária: com prancheta sendo o assento em
espuma injetada (moldadaestruturado em peça injetada em alta
pressão a partir de termoplástico copolímero, do tipo
polipropileno, com espessura mínima de 3,0 mm, com aletas de
reforço na parte inferior. Carenagem para contra assento injetada
em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de
borda para acabamento e proteção, tal carenagem de contra
assento apresenta espessura mínima predominante de 2,0 mm e é
dotada de ressaltos nas furações, agindo como batentes, de modo
a dispensar o uso de espaçadores ou arruelas plásticas nas
furações. Parafusos de fixação externa são devidamente
embutidos à contra capa, não ficando salientes ao contra assento.
Aspectos dimensionais das espumas: assento: largura variando de
435 a 500 mm, no sentido da parte posterior para a borda frontal,
profundidade de superfície mínima, ao longo do eixo de simetria
longitudinal, de 445 mm, espessura média predominante da
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espuma de: 30 mm, no mínimo. Assento estruturado em peça
injetada em alta pressão à partir de termoplástico copolímero, do
tipo polipropileno, com espessura mínima de 3mm, com aletas de
reforço na parte inferior e dimensionais mínimos de largura
variando de 425 à 495 mm, no sentido da parte posterior para a
borda frontal. Profundidade de superfície mínima, ao longo do
eixo de simetria longitudinal, de 440 mm. Carenagem para contra
assento injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso
de perfis de borda para acabamento e proteção, tal carenagem de
contra assento apresenta espessura mínima predominante de 2,0
mm. Parafusos de fixação externa são devidamente embutidos à
contra capa, não ficando salientes ao contra assento. Encosto do
tipo espaldar baixo, injetado em termoplástico polipropileno, do
tipo copolímero, sendo a maior parte de sua área útil (frontal)
com textura. Tal textura mescla-se com uma faixa lisa na parte
mediana do encosto, no sentido transversal. Possui um número
mínimo de 100 respiradores que melhoram a troca térmica do
usuário com o ambiente (perspiração). O encosto é interligado à
estrutura fixa da cadeira por meio dos braços, formados à partir
do prolongamento dos tubos da estrutura. O encosto é provido de
conformação no formato de apoios de braço, injetados à partir da
própria matriz de produção, de modo a formar dois alojamento
cilíndricos para os tubos da estrutura fixa que estruturam os apoia
braços sendo possível encontrar na superfície superior do apoia
braço a medida de 200 mm e a largura dos alojamentos, em suas
superfícies superiores externas, variando de 35 a 52 mm.
Dimensionais do encosto: largura entre braços (distância interna
em os apóia braços): entre 450 e 500 mm largura externa do
encosto: mínimo de 570 mm extensão vertical do encosto,
medida ao longo do eixo de simetria da peça, entre 340 e 380
mm. Estrutura metálica fixa, do tipo trapezoidal, manufaturada a
partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40 e
espessura mínima de parede de 1,90 mm, com sistema de fixação
do assento também em tubos de aço na mesma medida e travessa
estrutural de reforço que interliga a parte traseira da estrutura
com espessura mínima de 5,00 mm, sendo que o encosto é
sustentado pelo prolongamento de duas hastes tubulares verticais
da estrutura, em sua porção posterior, dispostas paralelamente e
acopladas internamente a alojamentos cilíndricos moldados na
matriz de injeção do encosto, em sua porção posterior. Prancheta
do tipo fixa com opção para destro e canhoto, com espessura de
10 mm com os seus bordos (inferior e superior) com
arredondamento de 2,5 mm de acordo com as normas abnt.
Dimensões gerais de 420 x 250 mm, sendo 3 cantos raio de
curvatura de 40 mm e área de contato com o usuário com raio de
300 mm. A superfície não é porosa, não retém sujeira e dificulta
a proliferação de bactérias. Composto por fundição de camadas.
Seu centro é preto ou marrom. Material a prova d'agua com
grande resistência. Não será aceito material com revestimento em
fórmica ou baixa pressão, injetados, alumínio ou aço. As bordas
não devem conter acabamento em verniz, seladora ou fita de
borda, deve ser através de polimento. A sua laminação das duas
faces deve ser realizado por maquinas especificas, garantido que
não tenha manutenção de descolamento de seus revestimentos.
Densidade de no mínimo 1200 kg/m³. A sua fixação é através de
parafuso m6 e no mínimo 03 buchas metálicas cravadas em sua
face inferior. A prancheta recebe como suporte um tubo circular
dobrado cuja medida é 1” x 3,00 mm, que dá toda estruturação
necessária a prancheta. Gradil porta livros composto por, no
mínimo, 09 maciços cilíndricos dispostos no sentido longitudinal
com aparas e reforços transversais sendo seus materiais maciços
de diâmetro mínimo de 6,0 mm e unidos entre si pelo sistema
metal inert gás.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
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d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira
proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, FSC do fabricante
do mobiliário.
VALOR TOTAL LOTE 03 R$ ..........................

ITEM

QUANTIDADE

UNIDADE

001

050

Unidade

002

035

Unidade

LOTE 04
ESPECIFICAÇÃO
ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL COM 6
PRATELEIRAS MEDIDAS 2000 X 920 X 300. Dimensões:
2.000 mm altura x 920mm largura x 300 mm profundidade;
Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com
tratamento de superficie, onde os produtos são aero
transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem
tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de
zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó
hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30%
polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e curada
em estufa de 200°C proporcionando perfeita aderência da tinta
na chapa; 4 (quatro) colunas em perfil “L” medindo: 2.000 mm
x 30 mm x 30 mm em chapa 16 (1,50 mm) com furação oblonga
e obliqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido
vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando melhor
encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira
que o uso da estante faça pressão de cima para baixo dando a
mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com
dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra
com 10 mm; 3ª dobra com 10 mm, medindo: 920 x 420 x 30 mm,
confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço
ômega com 30 mm de largura mais abas de 10 mm chapa 22
(0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 100
kg distribuídos uniformemente; 2 (dois) “X” laterais e um par
de “X” de fundo para travamento. Em cada canto da prateleira
existem 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as
prateleiras nas colunas com 8 parafusos com porcas cada
prateleira, sendo 2 em cada canto. 4 sapatas de polipropileno em
forma de “L” para corrigir pequenos desníveis e evitar o contato
direto das colunas com o piso; 48 (quarenta e oito) parafusos
sextavados na medida de ¼ x ½ e 48 (quarenta e oito) porcas
sextavadas de ¼, zincados para evitar ferrugem com o
decorrer do tempo.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado.
ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 900 X 450 X 1970 MM
Armário em aço com 2 (duas) portas de abrir, com 4 (quatro)
prateleiras internas reguláveis , com seguintes características:
móvel com a caixa externa e portas em aço e prateleiras aço; cor
cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o
catálogo de cores o fabricante; com sapatas em polipropileno em
forma de “l” com regulagem de altura através de pino com rosca
metálica de ¼, encaixadas nos 4 cantos do armário para corrigir
pequenos desníveis e evitar o contato direto da chapa com o
piso;estrutura do corpo e das portas em chapa 22 (0,75 mm), aço
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/Garantia
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Unitário
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carbono laminado ff.Rb.Ol 1008/1010, com tratamento de
superfície, tratamento químico protetivo antiferruginoso, sendo
posteriormente pintados com tinta a pó hibridda, com carga
eletrostatica, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma
camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°c
permitindo perfeita aderência da tinta na chapa; 2 (duas) portas
de abrir com 3 (três) dobradiças externas em cada porta,
enroladas em chapa 18 e divididas em 2 (duas) partes de 30 mm,
unidas através de pino aço zincado com trava de segurança
central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda
a ponto, que permite a retirada da porta somente após estar
aberta. Reforço ômega em cada porta medindo 35 mm de largura
mais aba de 10 mm cada lado no total de 55 mm, fixado nas
portas através de solda a ponto; fechadura cromada tipo
maçaneta, com arelho quadrado de 70 x 70 mm. Com furo
central para encaixe da fechadura que aciona 2 ferros de 5/16,
com 960 mm e comprimento, localizada na porta do lado direito
do armário e movimenta o sistema de cremona com varões,
travando as duas portas simultaneamente na parte superior e
inferior; cada lateral do armário, na parte interna, contém duas
cremalheiras retas verticais, paralelas, fixadas nas laterais do
armário através de solda a ponto em chapa de aço 24 (0,60 mm)
com 45 mm de largura, possui fendas tipo unha de gato de 15
mm de altura x 18 mm. De largura em toda a sua extensão, com
intervalos de 50 em 50 mm, dispostas de modo a estarem
niveladas lado a lado e que servirão de apoio para as prateleiras
proporcionando nível de inclinação zero; 4 (quatro) prateleiras,
nas laterais posui uma chapa de aço 22 (0,75 mm) em forma de
“l” medindo 350 mm de comprimento, sendo uma aba de 30 mm
parafusada com parafuso auto tarrachante 3/8 na parte inferior da
prateleira e outra aba de 16 mm que servirá para encaixe na
cremalheira proporcionando dessa forma que as prateleiras sejam
removíveis e reguláveis a cada 50 mm, para suportar 40 kg
distribuídos uniformemente; o armário terá na parte frontal
superior, etiqueta identificando o fabricante; o armário deverá ser
entregue em local a ser determinado, completamente montado e
em perfeitas condições de uso e sem avaria, embalado
automaticamente com a utilização de filme “termo encolhível”
transparente e cantoneiras.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
- Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961. Deve constar a
declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao
produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
ARMÁRIO DE AÇO COM PORTAS E PRATELEIRAS
DIMENSÕES: 900 X 400 X 1700 MM (LXPXH) Armário em
Aço com 2 (duas) portas de abrir, com 4 (quatro) prateleiras
internas reguláveis em madeira, com seguintes características:
Móvel com a caixa externa e portas em aço e prateleiras em
MDP; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo
com o catálogo de cores do fabricante; com sapatas em
polipropileno em forma de “L” com regulagem de altura através
de pino com rosca metálica de ¼, encaixadas nos 4 cantos do
armário para corrigir pequenos desníveis e evitar o contato
direto da chapa com o piso; Estrutura do corpo e das portas em
chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado FF.RB.OL
1008/1010, com tratamento de superfície, tratamento químico
protetivo antiferruginoso , sendo posteriormente pintados com
tinta a pó hibridda, com carga eletrostatica, sendo 70% epóx e
30%; 2 (duas) Portas de abrir com 3 (três) dobradiças externas
em cada porta, enroladas em chapa 18 e divididas em 2 (duas)
partes de 30 mm, unidas através de pino aço zincado com trava
de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário
através de solda a ponto, que permite a retirada da porta somente
após estar aberta. Reforço ômega em cada porta medindo 35 mm
de largura mais aba de 10 mm cada lado no total de 55 mm,
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fixado nas portas através de solda a ponto; Fechadura cromada
tipo maçaneta, com arelho quadrado de 70 x 70 mm. com furo
central para encaixe da fechadura que aciona 2 ferros de 5/16,
com 960 mm e comprimento, localizada na porta do lado direito
do armário e movimenta o sistema de cremona com varões,
travando as duas portas simultaneamente na parte superior e
inferior; Cada lateral do armário, na parte interna, contém duas
cremalheiras retas verticais, paralelas, fixadas nas laterais do
armário através de solda a ponto em chapa de aço 24 (0,60 mm)
com 45 mm de largura, possui fendas tipo unha de gato de 15
mm de altura x 18 mm. de largura em toda a sua extensão, com
intervalos de 50 em 50 mm, dispostas de modo a estarem
niveladas lado a lado e que servirão de apoio para as prateleiras
proporcionando nível de inclinação zero; 4 (quatro) prateleiras
em madeira MDP- 18 mm. de espessura medindo 895 mm de
largura x 350 mm de profundidade com revestimento
melaminico texturizado nas duas faces, com bordas retas e
acabamento com fita de PVC de 1 mm, nas laterais posui uma
chapa de aço 22 (0,75 mm) em forma de “L” medindo 350 mm
de comprimento, sendo uma aba de 30 mm parafusada com
parafuso auto tarrachante 3/8 na parte inferior da prateleira e
outra aba de 16 mm que servirá para encaixe na cremalheira
proporcionando dessa forma que as prateleiras sejam removíveis
e reguláveis a cada 50 mm, para suportar 40 kg distribuídos
uniformemente.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira
proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do
fabricante do mobiliário; -Relatório de ensaio de resistência ao
arrancamento (tração) com força mínima de 60 N para fita de
borda e atendimento os demais ensaios constante na norma
16332:2014 do fabricante do mobiliário.
ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS MEDIDAS 470 X 600
X 1335(LXPXH) Móvel todo em aço com caixa externa não
desmontável e gavetas embutidas em todo perímetro; cor cinza
cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de
cores do fabricante; Dimensões: 1.335 mm altura x 470 mm
largura x 600 mm profundidade; com sapatas de polipropileno
em forma de “L” com regulagem de altura através de pino com
rosca metálica de ¼ encaixadas nos 4 cantos do armário para
corrigir pequenos desníveis e evitar o contato direto da chapa
com o piso; Medidas internas nas gavetas: 280 mm altura x 390
mm largura x 590 mm profundidade; Corpo, gavetas e tampo
chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado FF.RB.OL
1008/1010. O arquivo não apresenta travamento aparente por ser
interno não é visivel externamente; Gavetas com suporte para
pastas suspensa em forma de “U” soldado na parte frontal e
posterior de cada lateral para receber o encaixe das pastas
suspensa; Carrinhos telescópicos progressivos dotados de 8
rodizios de aço com 1” zincados, Fechadura cromada tipo Yale
com 4 pinos de segurança e 2 chaves.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
- Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961. Deve constar a
declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao
produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
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ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 08 PORTAS DIMENSÕES: 1250
X 450 X 1970 MM (LXPXH). Roupeiro em aço com 08 (oito)
portas sobrepostas, com 4 (quatro) corpos verticais e 2 (dois)
vãos horizontais, com seguintes características: móvel todo em
aço com corpo externo não desmontável e portas embutidas; cor
cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o
catálogo de cores do fabricante; dimensões externas: 1.970 mm
altura x 1.250 mm largura x 450 mm profundidade; fabricados
em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado ff.Rb.Ol
1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são
aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde
recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de
zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó
hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30%
polyester, formando uma camada de 60 micras de tinta curada
em estufa de 200°c, proporcionando perfeita cura e aderência da
tinta na chapa; alça para fechamento com cadeado contendo um
furo oblongo de 12x8 mm, sendo uma peça ponteada no lado
esquerdo central da porta e outra no corpo lateral do roupeiro, de
maneira que ao fechar as portas não apresentem distorções de
encaixe. Cadeado por conta do cliente; bordas dobradas em todo
seu contorno em perfil “u” com largura mínima de 30 mm, tendo
uma aba de 10 mm inteiriça no sentido vertical servindo de
batente para as portas; duas fileiras de 4 (quatro) venezianas para
ventilação medindo 70 x 80 mm. Estampadas na parte superior e
inferior do lado direito das portas, sem saliência externa, com o
alto relevo voltados para o lado interno do compartimento,
proporcionando maior segurança e evitando dessa forma
acidentes ao manusear as portas; porta etiqueta estampada do
lado esquerdo superior de cada porta, para identificação do
usuário medindo 56 mm x 30 mm; divisões verticais interna entre
as portas dobradas em perfil “u” de 30 mm, inteiriças dividindo o
roupeiro em 4 corpos verticais e com aba de 10 mm servindo de
batente para as portas; divisões horizontais interna entre as portas
dobradas em perfil “u” de 30 mm individuais, servindo de
prateleiras e dividindo cada corpo no sentido vertical em 2
compartimentos; prateleiras interna em perfil dobrado de 30 mm,
separando os vãos no sentido horizontal e servindo de batente
para as portas; dobradiças externas 2 por porta, enroladas em
chapa de aço 18 (1,20 mm), divididas em duas partes de 30 mm
cada, unidas através de um pino de aço zincado com trava de
segurança central que permite a retirada da porta somente após
estar aberta; pés em forma triângulo, ponteado e soldado nos
quatro cantos, na parte inferior do roupeiro, medindo 60 x 60 x
90 mm fabricados em chapa 18 (1,20 mm), sendo a parte de
apoio no chão de 45 x 45 mm., o que proporciona maior
estabilidade ao produto; o roupeiro terá na parte frontal superior,
etiqueta identificando o fabricante.
O roupeiro deverá ser
entregue em local a ser determinado, completamente montado e
em perfeitas condições de uso e sem avarias, embalado
automaticamente com a utilização de filme “termo encolhível”
transparente e cantoneiras.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
- Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961. Deve constar a
declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao
produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO - DIMENSÃO 640 x 450 x 1970
mm (LXPXH) Roupeiro em Aço com 8 (oito) portas
sobrepostas, com 2 (dois) corpos verticais e 4 (quatro) vãos
horizontais, com seguintes características: Móvel todo em aço
com corpo externo não desmontável e portas embutidas; cor
cinza cristal. Dimensões externas: 1.970 mm altura x 640 mm
largura x 450 mm profundidade; Dimensões internas dos
compartimentos: 465 mm altura x 300 mm largura x 360 mm
profundidade; Fabricados em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono
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laminado FF.RB.OL 1008/1010. Alça para fechamento com
cadeado contendo um furo oblongo de 12x8 mm, sendo uma
peça ponteada no lado esquerdo central da porta e outra no corpo
lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar as portas não
apresentem distorções de encaixe. Cadeado por conta do cliente.
Bordas dobradas em todo seu contorno em perfil “U” com
largura mínima de 30 mm, tendo uma aba de 10 mm inteiriça no
sentido vertical servindo de batente para as portas; Duas fileiras
de 4 (quatro) venezianas para ventilação medindo 70 x 80 mm
Porta etiqueta estampada do lado esquerdo superior de cada
porta, para identificação do usuário medindo 56 mm x 30 mm;
Divisões verticais interna entre as portas dobradas em perfil “U”
de 30 mm, inteiriças dividindo o roupeiro em 4 corpos verticais
e com aba de 10 mm servindo de batente para as portas; Divisões
horizontais interna entre as portas dobradas em perfil “U” de 30
mm individuais, servindo de prateleiras e dividindo cada
corpo no sentido vertical em 4 compartimentos; Dobradiças
externas 2 (duas) soldadas na porta e corpo do roupeiro,
enroladas em chapa de aço 18 (1,20 mm), divididas em duas
partes de 30 mm cada, unidas através de um pino de aço zincado
com trava de segurança central que permite a retirada da porta
somente após estar aberta. Pés em forma triângulo, ponteado e
soldado nos quatro cantos, na parte inferior do roupeiro, medindo
60 x 60 x 90 mm fabricados em chapa 18 (1,20 mm), sendo a
parte de apoio no chão de 45 x 45 mm., o que proporciona maior
estabilidade ao produto.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
- Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961. Deve constar a
declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao
produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA DE AÇO PARA LIVROS
DIMENSÃO 2000 X 1000 X 630 Composta por 10 prateleiras
reguláveis, encaixadas nas colunas formando 5 vãos com alturas
ajustáveis de cada lado e duas prateleira úteis sendo uma de cada
lado formando uma base fixa. Móvel todo em aço, desmontável,
com 10 prateleiras reguláveis e base fixa útil; cor cinza cristal ou
tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do
fabricante; dimensões: 2.000 mm altura x 1.000 mm largura x
630 mm profundidade; chapa de aço carbono laminado ff.Rb.Ol
1008/1010, com tratamento de superfície, tratamento químico
protetivo antiferruginoso, sendo posteriormente pintados com
tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e
30% de polyester proporcionando perfeita aderência da tinta na
chapa. Coluna em forma de “t” com tubo soldado formando os
pés e a estrutura base da biblioteca, sendo as em chapa 16 (1,50
mm)e base chapa 18 (1,20 mm), medindo: 2000 mm de altura x
25 mm de largura x 42 mm de profundidade com furação dupla
em toda sua extensão na medida de 15 mm x 04 mm para
regulagem das prateleiras de 25mm em 25 mm; prateleiras em
chapa de aço 24 (0,60mm), medindo 950 mm de largura x
250mm profundidade x 35 mm altura, com 1 reforço ômega
soldado na parte inferior, no sentido longitudinal para suportar
até 50 kg distribuídos uniformemente, sendo a prateleira base de
300 mm de profundidade, cada lado, totalmente aproveitavel, nas
laterais das prateleiras são soldados aparadores em chapa 18
(1,20 mm.) na medindo 185 mm. De altura x 250 mm. De
profundidade, com 5 garras para encaixe nas colunas, sem uso de
parafusos, com regulagem de 25 mm. Em 25 mm. Reforço
intermediário em formato “x” confeccionado em chapa 16 (1,50
mm), medindo 1.250 mm de comprimento x 25 mm.Largura com
um furo em cada extremidade para fixação através de parafusos
auto brocante nos perfilados que compõem as laterais,
proporcionando dessa forma maior estabilidade à biblioteca;
travamento superior em formato de “u” confeccionado em chapa
20 (0,90 mm), com 1.000 mm de largura x 73 mm altura x 85
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mm profundidade, fixado nas colunas por meio de parafusos 4/12
auto brocante; base de aço semi fechada montada com duas
prateleiras uma de cada lado da biblioteca em chapa 24 (0,60
mm),tendo soldada em suas laterais mão francesa que fazem a
fixação por meio de encaixe na estrutura soldada da coluna
formando o pé com acabamento em polipropileno preto; sapatas
de polipropileno em forma de “l” com regulagem de altura
através de pino com rosca metalica de ¼, encaixadas nos 4
cantos da biblioteca para corrigir pequenos desníveis e evitar o
contato direto com o piso.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
- Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado na
CGCRE de acordo com a ABNT NBR 13961. Deve constar a
declaração da Organismo certificador validando que o produto
declarado na proposta (modelo certificado) corresponde ao
produto deste termo de referência e o certificado correspondente.
Estante biblioteca simples face de aço para livros, composta por
04 prateleiras reguláveis e 01 prateleira fixa, encaixadas nas
colunas formando 04 vãos com alturas ajustáveis e uma
prateleira formando uma base fixa.
Móvel todo em aço,
desmontável, com 04 prateleiras reguláveis e base fixa útil; cor
cinza Dimensões: 2.000 mm altura x 950 mm largura x 325 mm
profundidade;
Chapa de aço carbono laminado FF.RB.OL
1008/1010, com tratamento de superfície, pintados com tinta a pó
hibrida, com carga eletrostática, curada em estufa de 200°C,
proporcionando perfeita aderencia da tinta na chapa. Coluna em
forma de “C” , medindo 27 x 77 mm, com pés medindo 325 x 28
x 75 mm, sendo ambos em chapa chapa 14 (1,90 mm), conjunto
medido: 1995 mm de altura x 28 mm de largura x 325 mm de
profundidade com furação dupla em toda sua extensão para
regulagem das prateleiras Prateleiras em chapa de aço 22
(0,75mm), medindo 919 mm de largura x 250mm profundidade x
29 mm altura, com 1 reforço ômega soldado na parte inferior, no
sentido longitudinal para suportar até 50 kg distribuídos
uniformemente, a prateleira base fixa parafusada nas laterais, nas
laterais das bandejas reguláveis deverá possuir apoio em formato
de L, com 3 garras para fixação na coluna, em chapa 1,9 mm,
Medindo 144 x 265,5 mm, sendo garras com 17,5 mm, e com aba
de apoio para a bandeja com 20 mm, Suporte para a bandeja fixa,
que deverá ser soldado a coluna e ao pé, medindo 144 x 248 mm,
com aba para apoio de bandeja de 20 mm Reforço intermediário
em formato “X” confeccionado em chapa 16 (1,50 mm),
medindo 1.268 mm de comprimento x 30 mm. largura com um
furo em cada extremidade para fixação através de parafusos
rosca maquina, proporcionando dessa forma maior estabilidade à
biblioteca;
Travamento superior em formato de “U”
confeccionado em chapa 20 (0,90 mm), com 965 mm de largura
x 80 mm altura x 81 mm profundidade, fixado nas colunas por
meio de rosca máquina.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado.
CARRINHO BIBLIOTECA Carrinho para transporte de livros
com: 02 laterais em madeira MDP, de 18mm, revestido nas duas
faces com laminado melamínico de baixa pressão, com
acabamento em pvc aplicada através do processo de adesivo hot
melt. Sistema interno de rosca metálica embutida. 02 braços
laterais, confeccionados em tubo circular em aço carbono de 1
1/4” de diâmetro e espessura de 1,50 mm, com dobras
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arredondadas formando desenho ergonômico para manuseio,
fixados nas laterais de madeira, através de 4 parafusos de cada
lado, posicionando as laterais e as prateleiras em uma inclinação
de 115º. 04 rodízios giratórios do segmento hospitalar, produzido
em nylon 6 injetado. Com capacidade de carga de 85kg cada,
fixados por rosca na base dos braços. 03 prateleiras
confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura de 0,90
mm, tendo profundidade de 330mm e largura de 420 mm, 01
reforço externo soldado na prateleira em chapa de aço de 0,90
mm com abas, altura 200mm e largura 100mm, fixadas às
laterais de madeira através de 2 parafusos 3/8” de cada lado.
Pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação
com camada mínima de tinta de 60 micras uniformemente
distribuída e tratamento anterior com banho químico,
antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões gerais: largura 580 mm
x altura 1260 mm x profundidade 750 mm.
Deve apresentar os documentos complementares abaixo do
fabricante do mobiliário:
-Certificado de conformidade de processo de preparação e
pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação
mínima às normas ABNT NBR 8094:1983 com resultado Ri0 e
d0/t0, ABNT NBR 10443 de no mínimo 60 micrometros, ASTM
D 3363:2020 com avaliação 6H e JIS Z 2801 com resultado
mínimo de 40% de ação na atividade antibacteriana . O
certificado deve constar as resultado dos ensaios ou deve
acompanhar o laudo de ensaio correspondente ao processo
certificado. -Certificado de cadeia de custódia que a madeira
proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento com escopo para mobiliário, exemplo FSC do
fabricante do mobiliário.
ESTANTE DUPLA FACE Estante dupla face, totalmente
confeccionada em chapa de açode baixo teor de carbono, com
acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e
pintura através de sistema eletrostáticoa pó, com camada mínima
de tinta de 60 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal,
formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa
nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada
de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos
sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas
reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da
estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal
confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura
de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais
da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas)
laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm,
confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face
interna, que permite encaixe das bandejas em passos de
aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito)
opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser
angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa
superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com
dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de
profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com
dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais
pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no
seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a
primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55°
(cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá
apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes.
Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm,
Profundidade: 58 cm.
Deverá apresentar a documentação abaixo de comprovação
da qualidade do produto pelo fabricante, juntamente com a
proposta comercial:
Laudo ASTM D 3363/2011, Atestando que a pintura resiste a
riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da
superfície onde está aplicada. Laudo ASTM D 2794/2010,
Atestando que a tinta suporta mais de 0,20kg.m sem causar

82

Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045
E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br
trincas. A pintura não apresenta fissuras quando um peso de até
0,20Kg.m é deixado cair sobre a peça. Laudo INMETRO
ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5a / Em casos
avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está
aplicada. Laudo NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A
pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou
cortes acidentais.
Laudo NBR 8094/83 / Névoa Salina
avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM
D714: nº10 – isento de bolhas), com duração igual ou superior a
720 horas. Os produtos possuem resistência à névoa salina
(maresia), sendo assim podem ser utilizados em regiões
litorâneas sem a apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem.
Teste realizado com exposição há mais de 720 horas. Laudo
NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 720 horas / Os
produtos possuem resistência à umidade, resistindo assim por
maior tempo em ambientes com alto índice de umidade do ar.
Teste realizado em câmara de atmosfera úmida e saturada com
exposição há mais de 720 horas. Laudo INMETRO NBR
10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras
VALOR TOTAL LOTE 04 R$ ..........................

OBSERVAÇÕES:
- Validade da proposta será de 60 dias corridos a contar da abertura dos Envelopes nº 01 – Proposta;
- Nos preços ofertados deverão estar inclusos todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros, e outras quaisquer
despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os produtos ofertados;
- A proponente deverá informar os dados da pessoa que irá assinar a Ata de Registro de Preços, caso for vencedora da licitação:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

RG:

________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA LICITANTE

OBS: Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente apenas na apresentação da
Proposta Readequada da licitante vencedora.
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ANEXO VII - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021
Processo Licitatório nº 7339/2021
MINUTA DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° ____ /2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° ____/2021
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS, com sede a Rua Dr. Campos Sales, 398 Centro –
Cosmópolis SP, inscrita no CNPJ/MF nº. 44.730.331/0001-52 neste ato representada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal
Antônio Cláudio Felisbino Junior, portador da Cédula de Identidade RG nº ..............., e inscrito no CPF/MF sob nº .................,
doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR e de outro lado a Empresa __________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº
________________, a Rua/Av.___________________, nº. ____ – Bairro: __________, CEP: ___________, no Município de
_________, Estado de ____________, representada neste ato por seu Procurador Senhor _________________, portador da
Cédula de Identidade RG nº. __________ e inscrito no CPF/MF sob nº _______________, residente e domiciliado à Rua
_______________ - Bairro: ____________, CEP.: __________, no Município de ___________, Estado de ____________,
doravante denominada DETENTORA, têm entre si justo e acertado REGISTRAR OS PREÇOS do objeto abaixo especificado,
decorrente da Licitação Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° ____/2021, com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de
17 de Julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de
1993 e pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, e mediante as cláusulas a seguir especificadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de preços para fornecimento de itens permanentes para rede municipal de ensino do município, conforme
quantidades e especificações abaixo mencionados:
ITEM

QTDE

DESCRIÇÃO

--

--

--

Valor
unitário

Valor
total

CLÁUSULA SEGUNDA – ENTREGA, RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E PAGAMENTO
2.1 O prazo de entrega dos bens é de até 10 (dez) dias, contados do recebimento da autorização de fornecimento emitida pelo
Setor de Compras e Licitações, em remessa única, nos endereços relacionados no Anexo I -Termo de Referência e na autorização.
2.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta.
2.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.
2.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
2.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. O recebimento provisório ou definitivo do
objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato
2.6 O objeto desta licitação será de execução eventual e parcelada, pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, de
acordo com o pedido do setor requisitante, correndo por conta da Contratada as despesas de entrega, seguros, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários de correntes da execução.
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2.7 Os bens deverá ser entregue conforme normas vigentes, acompanhados na nota fiscal eletrônica.
2.8 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal eletrônica referente aos produtos entregues.
2.9 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias
por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
Esta Ata de Registro de Preços firmada entre o Órgão Gerenciador e a Detentora terá validade de 12 meses a contar de sua
assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
O Órgão Gerenciador obriga-se a:
a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos
pelos participantes da Ata;
b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro de Preços.
c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas
condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de
Registro de Preços;
e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata de Registro de Preços;
f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
a) assinar a Ata de Registro de Preços;
b) entregar o produto conforme Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras e Licitações;
c) entrega o produto conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro de Preços;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR
referentes às condições firmadas na presente Ata de Registro de Preços;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas
validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de
Registro de Preços;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito nos casos de:
6.2 Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
6.2.1 A Detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
6.2.2 A Detentora não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a
Administração não aceitar sua justificativa;
6.2.3 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
6.2.4 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
6.2.5 Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Administração;
6.2.6 Sempre que ficar constatado que a Detentora da Ata perdeu quaisquer das condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
6.2.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
6.2.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário
Oficial da União e Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
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6.3 Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da
Ata de Registro de Preços.
6.3.1 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 90 (noventa)
dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não sejam aceitas as
razões do pedido.
6.4 A Administração, poderá, a seu critério, convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, nos termos do edital para
assumirem o objeto da Ata de Registro de Preços, desde que concordem com o fornecimento nas condições propostas pela
Detentora.
CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES
7.1 A inexecução total desta Ata de Registro de Preços, importará à DETENTORA a suspensão do direito de contratar com
qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde já fixado em 05 anos ou 60 meses conforme artigo 7º da Lei
nº 10.520/02, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da Ata de
Registro de Preços.
7.1.1 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no sub-item precedente, não terão caráter compensatório, mas
simplesmente moratório e, portanto, não eximem a DETENTORA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os
seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.
7.2 Se a DETENTORA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88
da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações da Lei Federal nº 8.883/94, sem prejuízo das sanções do art. 7º da Lei nº 10.520/02.
7.3 Será propiciada defesa à DETENTORA, antes da imposição das penalidades elencados nos itens precedentes.
7.4 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a DETENTORA tiver direito ou recebidos de
forma amigável diretamente da DETENTORA ou, caso necessário, cobrados pela via judicial.
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO
8.1 A inexecução total ou parcial desta Ata, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará
também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93.
8.2 A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93.
8.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a
DETENTORA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Ata de
Registro de Preços.
CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da
legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em
especial no que diz respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n° 3214, de 08-07-1978, do
Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do ÓRGÃO
GERENCIADOR ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.
9.2 A DETENTORA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou a terceiros, por si
ou por seus sucessores e representantes na execução do objeto contratado, isentando o ÓRGÃO GERENCIADOR de toda e
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.
9.3 A DETENTORA é responsável direta e exclusivamente, pela execução do objeto, danos e prejuízos que ele venha diretamente
ou indiretamente, a provocar ou causar para o ÓRGÃO GERENCIADOR ou para terceiros, isentando o ÓRGÃO
GERENCIADOR de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.
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9.4 O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução do objeto deste,
mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados.
9.5 O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se também o direito de recusar o objeto se este não atender às especificações, ou que
sejam considerado inadequado pela fiscalização, os quais serão repostos pela DETENTORA, às suas expensas, sem nenhum ônus
para o ÓRGÃO GERENCIADOR.
9.6 A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
9.7 Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da lei nº 8.666/93, que regulamenta as licitações e contratações
promovidas pela Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA – TOLERÂNCIA
Se qualquer das partes, em benefício da outra, permitir, mesmo que por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de
qualquer dos itens e condições desta Ata de Registro de Preços e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de
qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VALOR GLOBAL ESTIMADO DAS FUTURAS CONTRATAÇÕES:
Dá-se a presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$ ___________ (________), para todos os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
Na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e DETENTORA, assinarão Termo de Ciência e Notificação, relativo, se for o caso, à
transmissão deste Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
13.1 As publicações referente a este Pregão Eletrônico serão publicadas no Semanário Eletrônico Municipal e Diário Oficial da
União.
13.1.1 O extrato deste contrato será publicado no Semanário Eletrônico Municipal e Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
Elegem as partes o Foro da Comarca de Cosmópolis, Estado de São Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e
obrigações desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam a presente Ata de Registro de Preços, em 03 (duas)
vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.
Cosmópolis, ____de _______________ de 2021.

________________________________
Antônio Cláudio Felisbino Junior
Prefeitura do Município de Cosmópolis

________________________________
Gestor do Contrato

Testemunhas: _______________________

________________________________
Detentora

__________________________
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ANEXO VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
CONTRATADO:
ATA DE REGISTRO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de itens permanentes para rede municipal de ensino do município, conforme especificações constantes no
Anexo I do Edital.
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 nº 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 nº 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.
LOCAL e DATA:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo: Prefeito Municipal
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Pela CONTRATADA:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

RG:

RG:

88

Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045
E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br
ANEXO IX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de itens permanentes para rede municipal de ensino do município,
conforme especificações constantes no Anexo I do Edital
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos
originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Cosmópolis, ___ de _________ de 2021.
RESPONSÁVEL:
Nome:
Cargo: Prefeito Municipal
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):

RG:

Assinatura:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 112/2021
Processo Licitatório nº 8548/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS/SP, através do Prefeito Municipal, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do menor valor unitário do item,
objetivando a locação de veículos para Secretaria de Segurança Pública, conforme especificações constantes no Anexo I deste
Edital.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 10.024
de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 5.621 de 15 de janeiro de 2021, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro
de 2006 com as alterações contidas na Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem:
Início
Data/Horário
04/11/2021 ás 09h00 min

Recebimento das Propostas

Término
Data/Horário
18/11/2021 ás 09h00 min

Abertura das Propostas
18/11/2021 ás 09h01 min
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA E EDITAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou Prefeitura Municipal de Cosmópolis
diretamente no Setor de Compras e Licitações, sito na Rua Dr. Campos Sales, 398 Centro – Cosmópolis/SP 13.150-027 ou
compras@cosmopolis.sp.gov.br, pelo telefone (19) 3812-8045
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão
registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A Secretaria Municipal de Segurança Púbica e Trânsito e a Pregoeira Soraia Ignácio, designada pelo Decreto
Municipal n° 5.621 de 15 de janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já
indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO.
1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor, denominado Pregoeiro, mediante
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página
eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br
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1.3 – Compõem o presente Edital os seguintes anexos:
I - Termo de Referência;
II - Modelo Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação;
III – Modelo Declaração de Idoneidade;
IV - Modelo de Declaração de Enquadramento como ME, EPP e MEI;
V - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
VI - Modelo de Proposta Comercial;
VII – Modelo Minuta do Termo de Contrato;
VIII - Termo de Ciência e Notificação;
IX - Declaração de Documentos à Disposição do TCE-SP.
2 - DO OBJETO
2.1 A presente licitação tem por objeto o locação de veículos para Secretaria de Segurança Pública, conforme especificações
constantes no Anexo I deste Edital.
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas advindas do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
885.4639.010801.6.181.4.2.2.339039140000.1.1100000
4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar do processo as empresas pertinentes ao ramo, que atenderem a todas as exigências do Edital e o respectivo
cadastramento junto a BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias.
4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
a) Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de Cosmópolis.
b) Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. Possuam
como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração
Pública do Município de Cosmópolis.
c) Estejam constituídas sob a forma de consórcio.
4.3 A licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, caso queira usar os benefícios Lei
Complementar nº 123/2006, deverá apresentar junto ao credenciamento, declaração de enquadramento assinada pelo representante
legal ou credenciado, declarando ainda que não se enquadre em nenhum dos casos previstos no art. 3º, parágrafo 4º da mesma Lei.
4.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
4.6 A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item acima, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.
4.7 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
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5 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
5.1 Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do Edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o
fizer em até 3 (três) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas.
5.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, em até três dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, no site BBMNet – Licitações Púbicas.
5.3 As respostas aos pedidos de esclarecimento serão divulgados pelo sistema e vincularão aos participantes e a administração.
5.4 Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o
terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.
5.5 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu
representante, manifestando sua intenção no prazo de máximo 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendolhes obrigatório juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis na plataforma da BBMNet, sob pena de preclusão de seu direito.
Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente.
5.6 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse
direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
5.7 Eventual impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro ou protocolado na Prefeitura Municipal de Cosmópolis
endereçado ao Setor de Compras e Licitações, no endereço no preâmbulo, encaminhados para o mesmo endereço através de
serviço de postagem ou podendo também ser encaminhados por meio do sistema BBMNet Licitações com cópia para o e-mail
compras@cosmopolis.sp.gov.br, devendo ser respeitado os prazos e horário de expediente das 08:00 às 16:00.
6 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
6.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
6.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3 - abrir as propostas de preços;
6.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
6.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
6.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
6.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
6.1.8 - declarar o vencedor;
6.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
6.1.10 - elaborar a ata da sessão;
6.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
7 – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
7.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de
licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.
7.2 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de
atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br
7.2.1 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos
canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através
dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
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8 – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES
8.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br opção
"Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”
8.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na
primeira página deste edital.
8.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
8.3 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
8.3.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício
somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e
hora para a continuidade da sessão.
8.4 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e
horário para a continuidade do certame.
8.5 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser
acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações,
desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de
abertura desta licitação, conforme disposição legal.
9.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
9.2.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.
9.2.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico
com o VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, MARCA/MODELO conforme solicitado.
9.2.1.3 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional com apenas duas casas decimais (0,00) e preenchidos no
campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos
sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.
9.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações
no campo “FICHA TÉCNICA” ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira
de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio.
9.3.1. Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante, sob pena de desclassificação.
10 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES
10.1 - A partir do horário previsto no Edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de
preços recebidas pelo sítio já indicado no preâmbulo deste Edital, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
10.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de
lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e
valor.
10.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.
10.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu
último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.
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10.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao Pregoeiro a abertura e
gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.
10.4 ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema
informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe
duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento.
Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período
de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do
momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim,
sucessivamente.
10.5 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.
10.6 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item
também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe
duas”, é exibido.
10.7 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI.
10.8 O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da
etapa de lances.
10.9 Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não serão aceitos pedidos de desclassificação do
licitante para o lote/itens alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a sessão
de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante aduzindo em
defesa, causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.
11 – JULGAMENTO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de " menor valor unitário do item", podendo encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por item/lote, para
que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações
técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.
11.2 O objeto proposto pela licitante deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termo de Referência ANEXO
I.
11.3 O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
11.4 Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro
negociará a redução do preço com o licitante.
11.5 Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará a regularidade de situação do
autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das
demais exigências para habilitação contidas no item 12 deste Edital.
11.7 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
11.8 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.
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11.9 A proposta readequada da empresa vencedora deverá ser enviada no e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br e deverá conter:
11.9.1 Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos produtos;
11.9.2 O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
11.9.3 Especificação completa do produto oferecido conforme Termo de Referência deste Edital;
11.9.4 Data e assinatura do representante legal da proponente, valor unitário, valor total e marca/modelo;
11.9.5 A proponente deverá informar na proposta os dados do responsável pela assinatura do contrato (nome, endereço RG e
órgão emissor, CPF, Endereço Eletrônico –comercial e pessoal, telefone para contato).
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1 Os documentos relativos à Habilitação da empresa vencedora previstos neste item, bem como, as declarações solicitadas
neste Edital, (quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo IV), deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio do sistema BBMNET, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O(s) documento(s) que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que for(em) original(is), deverá(ão)
ser autenticado(s) ou assinados digitalmente.
12.2 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos
termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
12.3 A licitante que não possuir assinatura digital, deverá postar dentro de 24 (vinte e quatro) horas via correio (comprovando com
o código de rastreio)/ ou em até 3 (três) dias úteis entregar pessoalmente, contados da solicitação do Pregoeiro, juntamente com a
proposta final assinada e carimbada, os documentos de Habilitação relativos ao item 12.1, originais ou cópias autenticadas à
Prefeitura Municipal de Cosmópolis, localizada na Rua Dr. Campos Sales, n° 398 Centro – Cosmópolis/SP – CEP:13.150-027,
aos cuidados do Departamento de Compras e Licitações. Desde de que anexados no portal da BBMNET.
12.3.1 O código de rastreio da postagem deverá ser encaminhada ao Setor de Licitações através do e-mail:
compras@cosmopolis.sp.gov.br
12.4 O não cumprimento do envio/ e ou entrega e o não encaminhamento pelo portal da plataforma BBMNET, dos
documentos de Habilitação, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste
Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
12.5 A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados
eletronicamente.
12.6 Franqueada vista aos interessados dos documentos de Habilitação o prazo para análises será informado via “chat”, logo, será
aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
12.7 A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação
jurídica, regularidade fiscal, documentação complementar, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica:
12.7.1 Habilitação Jurídica, conforme o caso:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou a última alteração contratual, se houver, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) 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 atividade assim o exigir.
e) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI;
f) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou
mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da
Equipe de Apoio, quando apresentados pessoalmente dentro do prazo estipulado neste Edital.
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12.7.2 Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ – Comprovante de Inscrição e
de Situação Cadastral);
b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS);
c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5452 de 1º de maio de 1943, com
validade em vigor na data da apresentação (CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);
d) O prazo de validade dos documentos necessário à habilitação deverá estar em vigência na data da abertura do presente Pregão,
sob pena de inabilitação do Licitante;
e) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (Cadastro de Contribuinte de ICMS – Cadesp) ou Municipal
(Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral) do domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo compatível de
atividade com o objetivo contratual;
f) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
(Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei
(Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado);
h) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, através da (Certidão Negativa de débitos referentes a Tributos
Mobiliários) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
i) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que essa apresente alguma restrição;
j) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor;
k) O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período;
l) A não regularização da documentação relativa à regularidade fiscal implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.
12.7.3 Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos serão
considerados válidos se emitidos em até 90 (noventa) dias.
12.7.4 A falta de qualquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de
prazo para complementação da documentação exigida para a Habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo
Pregoeiro.
Observações:
Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 206 do Código Tributário Nacional
(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).
12.7.5 Documentação Complementar
a) Declaração de Habilitação, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, conforme modelo (Anexo
II);
b) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que não foram declarados
Inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas, conforme modelo (Anexo III);
c) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de enquadramento de
ME/EPP/MEI previsto na Lei Complementar nº. 123, conforme o caso, modelo (Anexo IV).
d) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo (Anexo V);
e) Cadastro de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-deapenados) e Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
12.7.6 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, sendo aceita
somente quando expedida até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de entrega dos envelopes, desde que não contenha
o prazo de validade expresso, anexado juntamente com os documentos de Habilitação.
a.1) Para as empresas em recuperação judicial cópia da sentença/despacho de acolhimento do plano de recuperação judicial, com
data de publicação não superior a 90 (noventa) dias da data marcada para sessão de Pregão.
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12.8 Qualificação Técnica
a) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido em papel timbrado, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, onde esteja declarado que a licitante tenha fornecido produto(s) ou serviço(s) semelhante(s) ao objeto da licitação, e
em cujo teor esteja claro a satisfação do atestante, em relação a qualidade do(s) produto(s)/ou serviço(s) e cumprimento da(s)
entrega(s)/ou realização(ões) acordadas, anexado juntamente com os documentos de Habilitação.
a.1) O(s) atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s) deve(m) conter as seguintes informações básicas: nome do contratado e
do contratante, identificação do contrato (tipo ou natureza do serviço/produto), e assinatura e identificação.
13 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
13.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e microempreendedores individuais
de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o
procedimento descrito a seguir:
13.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de
preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
13.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
13.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a
que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
13.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for
proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
13.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de Habilitação, na
forma do item 12 deste Edital.
13.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 13.1.2.1, o Pregoeiro convocará o representante da empresa de
pequeno porte, da microempresa ou microempreendedor individual mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema
eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o item/lote no prazo de 5 (cinco) minutos.
13.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual que porventura possuam lances ou propostas na
mesma deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.
13.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual que primeiro apresentar lance inferior ao
menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Pregoeiro, que encerrará a disputa do item/lote na
sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de Habilitação e da proposta de preços, conforme Edital.
13.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentálos. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão
considerados inválidos.
13.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, seja desclassificada pelo Pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta
não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
13.1.5 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, o Pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.
13.1.6 – A partir da convocação de que trata o item 13.1.5, a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de
mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.
13.1.7 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual exercite o seu direito de apresentar
proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece o item
12.7 deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços.
13.1.8 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual obedecerá
aos critérios gerais definidos neste Edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.
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14 - DOS RECURSOS
14. DOS RECURSOS
14.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema,
que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo
próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br.
14.2 O proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando
sua intenção no prazo máximo de 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes obrigatório juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis na plataforma BBMNET, sob pena de preclusão de seu direito. Os interessados ficam,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
14.3 A falta de manifestação imediata do recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto
do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
14.4 Os memoriais de recursos e contrarrazões deverá ser encaminhados por meio eletrônico no
www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, com cópia para o e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br

sítio

14.5 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade
competente.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 Após decididos os recursos, eventualmente interpostos, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto.
15.2 Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).
15.3 A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.
16 - FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
16.1 O proponente vencedor terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do envio da convocação para assinar o
Contrato.
16.2 A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido sujeitará o mesmo à
aplicação das penalidades previstas no subitem 20.1 deste Edital.
16.3 Decorrido o prazo estipulado no subitem 16.1, e a adjudicatária não comparecer para assinar o contrato, decairá do direito à
contratação, sujeitando-se às sanções previstas neste Edital, de acordo com o artigo 81, da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das
demais medidas legais cabíveis.
16.4 Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não comparecer para assinar o contrato,
sem prejuízo das sanções aplicáveis, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.
17 – DA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS E PAGAMENTO
17.1 A Contratada se comprometerá a manter os veículos e equipamentos em boas condições operacionais, mecânicas e elétricas,
funilaria, pintura e pneus, executando regulagens e reparos necessários e substituindo as peças que, por defeito ou desgaste
normal, prejudiquem o seu bom desempenho.
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17.2 A Contratante notificará a Contratada sobre qualquer defeito nos veículos e equipamentos, comprometendo-se a não efetuar
regulagens, consertos ou substituições de peças por conta própria ou de terceiros. A manutenção corretiva dos veículos ou
substituição do mesmo deverá ser finalizada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do ingresso do veículo na
oficina.
17.3 A partir da notificação da Contratante, os dias ou horas em que os veículos não forem disponibilizados, por qualquer motivo
que seja, não considerados para faturamento, devendo ser do valor do descontado do valor mensal da locação.
17.4 Os técnicos da Contratada, desde que devidamente identificados, terão livre acesso aos veículos e equipamentos locados para
fins de consertos ou substituição de peças.
17.5 As quebras de veículos e equipamentos (avarias) provenientes de má utilização pelo condutor da Contratante serão
ressarcidas.
17.6 Os pneus com desgaste normal deverão ser substituídas pela Contratada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após a
solicitação da Contratante, através de emissão de ordens de serviço.
17.7 A substituição de pneus com cortes e sem possibilidade de recuperação que foram danificados devido a imperícia dos
condutores da Contratante serão por ele ressarcidos de acordo com a vida útil restante do pneu em uso.
17.8 Quando os veículos e equipamentos necessitarem de serviços de manutenção externa, a Contratada será responsável pela sua
retirada e devolução.
17.9 Os veículos locados deverão ter seguro compreendendo cobertura total contra furto, roubo, incêndio, colisão, terceiros (danos
materiais e danos corporais), com franquia obrigatória.
17.10 A Contratada deverá entregar cópia da apólice ou original de prova inequívoca da efetivação do seguro à Contratante no ato
da entrega dos veículos e equipamentos. Sendo que sua não apresentação implicará a rejeição dos mesmos.
17.11 Condições gerais para contratação do seguro:
Cobertura total: Colisão, Incêndio, roubo, furto e quaisquer avarias nos veículos locados e seus acessórios.
RCF – V Responsabilidade civil facultativa – veículo
Danos materiais: mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Danos corporais: mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Franquia obrigatória
17.12 Nos sinistros onde for comprovada a culpa da Contratante, esta ressarcirá a parte, onde serão apuradas as responsabilidades.
17.13 Nos sinistros onde for comprovada a culpa de terceiros, tanto para danos pessoais, quanto materiais, a total responsabilidade
é da Contratada, inclusive a franquia.
17.14 Em caso de colisão ou capotagem acidental, incêndio, roubo ou furto, submersão parcial ou total em água doce proveniente
de enchente, granizo ou demais casos fortuitos ou força maior, dos veículos locados, a Contratante, ficará isenta de quaisquer
responsabilidades, não havendo em que se falar em pagamento de indenização à contratada.
17.15 A Contratada deverá fornecer sempre no prazo legal, na Gerência de Transportes, Setor de Tráfego, a documentação relativa
ao licenciamento dos veículos, quando este for renovado, sob pena do não recebimento dos dias em que o veículo estiver
imobilizado nas dependências da Contratante por falta desta providência.
17.16 A Contratante arcará com as despesas de multas de trânsito, combustível, pedágio, estacionamento e lavagem dos veículos.
17.17 Será realizada medição mensal dos serviços contratados, considerando mês comercial, ou seja, 30 (trinta) dias.
17.18 Para efeito de descontos de eventuais horas parados, seja devido a manutenção preventiva/corretiva, vistoria, dentre outros,
será considerado o preço da hora, calculado com base no valor da locação mensal.
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17.19 Caso o veículo fique indisponível por um dia inteiro ou mais, será descontado o valos do(s) dia(s), também calculado com
base no valor da locação mensal.
17.20 Os veículos deverão ser entregues a sede administrativa da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito situada a Rua Dr.
Moacir do Amaral nº 986, Município de Cosmópolis/SP.
17.21 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal Eletrônica, atestada e aferida, em conta
corrente da contratada.
17.22 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou
acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem
como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
18 - FISCALIZAÇÃO
18.1 A fiscalização do perfeito cumprimento do objeto desta licitação será feita através da Secretaria de Segurança Pública e
Trânsito, sendo o gestor do Contrato o Sr. Irineu Alves Barbosa, CPF 077.266.598-23, Subinspetor da Guarda Municipal, podendo
acionar os órgãos técnicos competentes sempre que necessário.
18.1.1 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes do Contrato.
19 – VIGÊNCIA CONTRATUAL
19.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, nas hipóteses previstas no art.
57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
19.2 Os valores contratados não sofrerão qualquer alteração, salvo hipótese legal, após o período de 12(doze) meses de vigência.
20 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1 Aos proponentes que ensejarem o retardamento da assinatura do contrato ou da entrega do objeto licitado, não mantiverem
a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou
cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos
causados:
a) advertência;
b) multa, sendo:
b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou o cumprimento em desacordo com os termos do
Edital ou do Contrato, até o 15º (décimo quinto) dia, calculado sobre o valor remanescente do contrato, por ocorrência;
b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do
objeto, ou o cumprimento em desacordo com os Termos do Edital ou do Contrato, podendo ensejar a rescisão contratual; e
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir
do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o
caso, descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 5(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
20.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos
prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
20.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
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20.4 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
20.5 As multas previstas no subitem 20.1. “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do
certame da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
21 - DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 O proponente é responsável pela fidelidade legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, da
ata de registro de preços ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
21.2 É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
21.3 Fica assegurado ao Município o direito de, por razões de interesse público, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a
presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
21.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Municipalidade não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório.
21.5 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
21.6 O valor ofertado nas propostas não sofrerá reajustes durante a execução do Contrato.
21.7 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que
os inabilitaram ou desclassificaram, conforme art. 48 § 3°.
21.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
21.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e
considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente normal no Município.
21.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro
da Comarca de Cosmópolis-SP.
Cosmópolis, 03 de outubro de 2021.

Antônio Claudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021
Processo Licitatório nº 8548/2021
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Considerações Preliminares
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é o locação de veículos para Secretaria de Segurança Pública.
2. Especificação do Produto:
Item
001

Qtd.
002

Unid.
Unidade

002

003

Unidade

Descrição
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO NÃO
INFERIOR A 2021 PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA, CAPACIDADE CÚBICA DO MOTOR DE
2.8 L COM NO MÍNIMO 170 CV DE POTÊNCIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, DIESEL,
TRAÇÃO 4X4, CÂMBIO AUTOMÁTICO, AR-CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVA ELÉTRICA
E EQUIPAMENTOS DE USO OBRIGATÓRIO. COM AS SEGUINTES ADAPTAÇÕES: - DEVERÁ POSSUIR
UM SINALIZADOR TIPO BARRA EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO E
LENTE INTEIRIÇA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.000 MM E MÁXIMO DE 1.300 MM, LARGURA
MÍNIMA DE 250 MM E MÁXIMA DE 500 MM E ALTURA MÍNIMA DE 70 MM E MÁXIMA DE 110 MM,
INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEÍCULO. ESTRUTURA DA BARRA EM ABS REFORÇADO
COM ALUMÍNIO EXTRUDADO, OU ALUMÍNIO EXTRUDADO NA COR PRETA, CÚPULA INJETADA EM
POLICARBONATO NA COR VERMELHA, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO, COM
TRATAMENTO UV; - CONJUNTO LUMINOSO COMPOSTO POR MÍNIMO DE 250 DIODOS EMISSORES
DE LUZ (LED) PRÓPRIOS PARA ILUMINAÇÃO (CATEGORIA ALTO BRILHO) NA COR AMARELA, DE
ALTA FREQUÊNCIA (MÍNIMO DE 240 FLASHES POR MINUTO) DISTRIBUÍDOS EQUITATIVAMENTE
POR TODA A EXTENSÃO DA BARRA, DE FORMA A PERMITIR VISUALIZAÇÃO EM ÂNGULO DE 360
GRAUS, SEM PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE, COM CONSUMO MÁXIMO DE 6A; - ESTE
EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARGA AUTOMÁTICO,
GERENCIANDO A CARGA DA BATERIA QUANDO O VEÍCULO NÃO ESTIVER LIGADO, DESLIGANDO
AUTOMATICAMENTE O SINALIZADOR SE NECESSÁRIO, EVITANDO ASSIM A DESCARGA TOTAL
DA BATERIA E POSSÍVEIS FALHAS NO ACIONAMENTO DO MOTOR DO VEÍCULO; - SINALIZADOR
ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍNIMO DE
QUATRO TONS DISTINTOS, SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA
A 01 (UM) METRO DE NO MÍNIMO 100 DB @13,8 VCC; - ESTES EQUIPAMENTOS NÃO PODERÃO
GERAR RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS OU QUALQUER OUTRA FORMA DE SINAL QUE INTERFIRA
NA RECEPÇÃO DE SINAIS DE RÁDIO OU TELEFONIA MÓVEL; - OS COMANDOS DE TODA A
SINALIZAÇÃO VISUAL E ACÚSTICA DEVERÃO ESTAR LOCALIZADOS EM PAINEL ÚNICO, NA
CABINE DO MOTORISTA, PERMITINDO SUA OPERAÇÃO POR AMBOS OS OCUPANTES DA CABINE, E
O FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DO SISTEMA VISUAL E ACÚSTICO, E SERÁ DOTADO DE: CONTROLE PARA QUATRO TIPOS DE SINALIZAÇÃO (PARA USO EM NÃO EMERGÊNCIAS; PARA
USO EM EMERGÊNCIAS; PARA USO EM EMERGÊNCIAS DURANTE O ATENDIMENTO COM O
VEÍCULO PARADO; PARA USO EM EMERGÊNCIAS DURANTE O DESLOCAMENTO); - BOTÃO LIGADESLIGA PARA A SIRENE; - BOTÃO SEM RETENÇÃO PARA SIRENE, PARA “TOQUE RÁPIDO”; BOTÃO PARA COMUTAÇÃO ENTRE OS QUATRO TIPOS DE TOQUE DE SIRENE; - MICROFONE PARA
UTILIZAÇÃO DA SIRENE COMO MEGAFONE; - CONTROLE DE VOLUME DO MEGAFONE. GRAFISMO TIPO ENVELOPAMENTO, CONFORME PADRÃO A SER FORNECIDO PELA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS SP - COMPARTIMENTO TRASEIRO PARA TRANSPORTE DE PRESOS
ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE UMA CAPOTA DE FIBRA OU ALUMÍNIO, BANCOS TRANSVERSAIS
EM AÇO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO FORÇADA NO TETO, SAÍDAS DE AR NA LATERAL,
INSTALAÇÃO DE PORTA GRADE TRASEIRA.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2021
PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA, CAPACIDADE CÚBICA DO MOTOR DE 1.8 L COM NO
MÍNIMO 105 CV DE POTÊNCIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, ETANOL E/OU GASOLINA,
CÂMBIO AUTOMÁTICO, AR-CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVA ELÉTRICA E
EQUIPAMENTOS DE USO OBRIGATÓRIO. - DEVERÁ POSSUIR UM SINALIZADOR TIPO BARRA EM
FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO E LENTE INTEIRIÇA, COM COMPRIMENTO
MÍNIMO DE 1.000 MM E MÁXIMO DE 1.300 MM, LARGURA MÍNIMA DE 250 MM E MÁXIMA DE 500
MM E ALTURA MÍNIMA DE 70 MM E MÁXIMA DE 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO
VEÍCULO. ESTRUTURA DA BARRA EM ABS REFORÇADO COM ALUMÍNIO EXTRUDADO, OU
ALUMÍNIO EXTRUDADO NA COR PRETA, CÚPULA INJETADA EM POLICARBONATO NA COR
VERMELHA, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO, COM TRATAMENTO UV; - CONJUNTO
LUMINOSO COMPOSTO POR MÍNIMO DE 250 DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED) PRÓPRIOS PARA
ILUMINAÇÃO (CATEGORIA ALTO BRILHO) NA COR AMARELA, DE ALTA FREQUÊNCIA (MÍNIMO DE
240 FLASHES POR MINUTO) DISTRIBUÍDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA A EXTENSÃO DA
BARRA, DE FORMA A PERMITIR VISUALIZAÇÃO EM ÂNGULO DE 360 GRAUS, SEM PONTOS CEGOS
DE LUMINOSIDADE, COM CONSUMO MÁXIMO DE 6A; - ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR

13

Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045
E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARGA AUTOMÁTICO, GERENCIANDO A CARGA DA BATERIA
QUANDO O VEÍCULO NÃO ESTIVER LIGADO, DESLIGANDO AUTOMATICAMENTE O SINALIZADOR
SE NECESSÁRIO, EVITANDO ASSIM A DESCARGA TOTAL DA BATERIA E POSSÍVEIS FALHAS NO
ACIONAMENTO DO MOTOR DO VEÍCULO; - SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE
POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍNIMO DE QUATRO TONS DISTINTOS, SISTEMA DE
MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MÍNIMO 100 DB
@13,8 VCC; - ESTES EQUIPAMENTOS NÃO PODERÃO GERAR RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS OU
QUALQUER OUTRA FORMA DE SINAL QUE INTERFIRA NA RECEPÇÃO DE SINAIS DE RÁDIO OU
TELEFONIA MÓVEL; - OS COMANDOS DE TODA A SINALIZAÇÃO VISUAL E ACÚSTICA DEVERÃO
ESTAR LOCALIZADOS EM PAINEL ÚNICO, NA CABINE DO MOTORISTA, PERMITINDO SUA
OPERAÇÃO POR AMBOS OS OCUPANTES DA CABINE, E O FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DO
SISTEMA VISUAL E ACÚSTICO, E SERÁ DOTADO DE: - CONTROLE PARA QUATRO TIPOS DE
SINALIZAÇÃO (PARA USO EM NÃO EMERGÊNCIAS; PARA USO EM EMERGÊNCIAS; PARA USO EM
EMERGÊNCIAS DURANTE O ATENDIMENTO COM O VEÍCULO PARADO; PARA USO EM
EMERGÊNCIAS DURANTE O DESLOCAMENTO); - BOTÃO LIGA-DESLIGA PARA A SIRENE; - BOTÃO
SEM RETENÇÃO PARA SIRENE, PARA “TOQUE RÁPIDO”; - BOTÃO PARA COMUTAÇÃO ENTRE OS
QUATRO TIPOS DE TOQUE DE SIRENE; - MICROFONE PARA UTILIZAÇÃO DA SIRENE COMO
MEGAFONE; - CONTROLE DE VOLUME DO MEGAFONE. - GRAFISMO TIPO ENVELOPAMENTO,
CONFORME PADRÃO A SER FORNECIDO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS SP CELA TIPO LIGHT PARA TRANSPORTE DE DETIDOS A SER INSTALADA NA PARTE TRASEIRA DO
VEÍCULO.
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021
Processo Licitatório nº 8548/2021
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu ______________________________ (nome completo), RG nº _______________,
representante credenciado da
_____________________________________________
(denominação
da
pessoa
jurídica),
CNPJ
nº
__________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos
de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº ....../2021, realizado pela Prefeitura Municipal de
Cosmópolis SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

____________________, ____ de ____________de 2021

____________________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021
Processo Licitatório nº 8548/2021
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela
Prefeitura Municipal de Cosmópolis, na modalidade Pregão Eletrônico nº ....../2021, que não fomos declarados inidôneos para
licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

___________________,_____de_____________________de 2021

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Crendenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
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ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021
Processo Licitatório nº 8548/2021

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL

DECLARAMOS, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a
empresa___________________________ (denominação de pessoa jurídica), CNPJ nº.___________________________é
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, nos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o
direito de preferência como critério de desempate, no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº. ......./2021, realizado pelo
Município de Cosmópolis/SP.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

___________________,_____de_____________________de 2021

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
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ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021
Processo Licitatório nº 8548/2021
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666,
de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

____________________,_____de ____________de 2021.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO VI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021
Processo Licitatório nº 8548/2021
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
A proposta deverá ser elaborada, obedecendo ao seguinte roteiro:

1 – REFERÊNCIAS DA EMPRESA:
Razão Social: _____________________________________________________________________________________________________
CNPJ:___________________________________________________________________________________________________________
Endereço:________________________________________________________________________________________________________
Fone e Fax:____________________________E-mail:_____________________________________________________________________
Contato:__________________________________________________________________________________________________________
Banco que a empresa mantém conta corrente:_____________________________________________________________________________
Agência:________________________ Conta Corrente Nº:________________________________________________________________
Item

Qtd.

Unid.

Descrição

001

002

Unidade

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA,
ANO/MODELO, ZERO KM, DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR
A 2021 PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA,
CAPACIDADE CÚBICA DO MOTOR DE 2.8L COM NO MÍNIMO
170 CV DE POTÊNCIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU
ELÉTRICA, DIESEL, TRAÇÃO 4X4, CÂMBIO AUTOMÁTICO,
AR-CONDICIONADO,
VIDROS
ELÉTRICOS,
TRAVA
ELÉTRICA E EQUIPAMENTOS DE USO OBRIGATÓRIO.
COM AS SEGUINTES ADAPTAÇÕES:
- DEVERÁ POSSUIR UM SINALIZADOR TIPO BARRA EM
FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO E
LENTE INTEIRIÇA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.000
MM E MÁXIMO DE 1.300 MM, LARGURA MÍNIMA DE 250
MM E MÁXIMA DE 500 MM E ALTURA MÍNIMA DE 70 MM E
MÁXIMA DE 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO
VEÍCULO. ESTRUTURA DA BARRA EM ABS REFORÇADO
COM ALUMÍNIO EXTRUDADO, OU ALUMÍNIO EXTRUDADO
NA COR PRETA, CÚPULA INJETADA EM POLICARBONATO
NA COR VERMELHA, RESISTENTE A IMPACTOS E
DESCOLORAÇÃO, COM TRATAMENTO UV;
- CONJUNTO LUMINOSO COMPOSTO POR MÍNIMO DE 250
DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED) PRÓPRIOS PARA
ILUMINAÇÃO (CATEGORIA ALTO BRILHO) NA COR
AMARELA, DE ALTA FREQUÊNCIA (MÍNIMO DE 240
FLASHES
POR
MINUTO)
DISTRIBUÍDOS
EQUITATIVAMENTE POR TODA A EXTENSÃO DA BARRA,
DE FORMA A PERMITIR VISUALIZAÇÃO EM ÂNGULO DE
360 GRAUS, SEM PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE, COM
CONSUMO MÁXIMO DE 6A;
- ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE
GERENCIAMENTO
DE
CARGA
AUTOMÁTICO,
GERENCIANDO A CARGA DA BATERIA QUANDO O
VEÍCULO
NÃO
ESTIVER
LIGADO,
DESLIGANDO
AUTOMATICAMENTE O SINALIZADOR SE NECESSÁRIO,
EVITANDO ASSIM A DESCARGA TOTAL DA BATERIA E
POSSÍVEIS FALHAS NO ACIONAMENTO DO MOTOR DO
VEÍCULO;
- SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE
POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍNIMO DE
QUATRO TONS DISTINTOS, SISTEMA DE MEGAFONE COM
AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO
DE NO MÍNIMO 100 DB @13,8 VCC;
- ESTES EQUIPAMENTOS NÃO PODERÃO GERAR RUÍDOS
ELETROMAGNÉTICOS OU QUALQUER OUTRA FORMA DE

Valor
Unitário

Valor
Total

Marca/Modelo
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SINAL QUE INTERFIRA NA RECEPÇÃO DE SINAIS DE RÁDIO
OU TELEFONIA MÓVEL;
- OS COMANDOS DE TODA A SINALIZAÇÃO VISUAL E
ACÚSTICA DEVERÃO ESTAR LOCALIZADOS EM PAINEL
ÚNICO, NA CABINE DO MOTORISTA, PERMITINDO SUA
OPERAÇÃO POR AMBOS OS OCUPANTES DA CABINE, E O
FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DO SISTEMA VISUAL E
ACÚSTICO, E SERÁ DOTADO DE:
- CONTROLE PARA QUATRO TIPOS DE SINALIZAÇÃO (PARA
USO EM NÃO EMERGÊNCIAS; PARA USO EM
EMERGÊNCIAS; PARA USO EM EMERGÊNCIAS DURANTE O
ATENDIMENTO COM O VEÍCULO PARADO; PARA USO EM
EMERGÊNCIAS DURANTE O DESLOCAMENTO);
- BOTÃO LIGA-DESLIGA PARA A SIRENE;
- BOTÃO SEM RETENÇÃO PARA SIRENE, PARA “TOQUE
RÁPIDO”;
- BOTÃO PARA COMUTAÇÃO ENTRE OS QUATRO TIPOS DE
TOQUE DE SIRENE;
- MICROFONE PARA UTILIZAÇÃO DA SIRENE COMO
MEGAFONE;
- CONTROLE DE VOLUME DO MEGAFONE. - GRAFISMO
TIPO ENVELOPAMENTO, CONFORME PADRÃO A SER
FORNECIDO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE
COSMÓPOLIS SP
- COMPARTIMENTO TRASEIRO PARA TRANSPORTE DE
PRESOS ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE UMA CAPOTA DE
FIBRA OU ALUMÍNIO, BANCOS TRANSVERSAIS EM AÇO,
VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO FORÇADA NO TETO, SAÍDAS
DE AR NA LATERAL, INSTALAÇÃO DE PORTA GRADE
TRASEIRA.
Valor Total Mensal R$ ............ ( ).
Valor Total Anual R$ ...............( ).
Item

Qtd.

Unid.

Descrição

002

003

Unidade

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, ANO/MODELO, ZERO
KM, DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2021
PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA, CAPACIDADE
CÚBICA DO MOTOR DE 1.8 L COM NO MÍNIMO 105 CV DE
POTÊNCIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, ETANOL
E/OU GASOLINA, CÂMBIO AUTOMÁTICO,
- AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVA
ELÉTRICA E EQUIPAMENTOS DE USO OBRIGATÓRIO.
- DEVERÁ POSSUIR UM SINALIZADOR TIPO BARRA EM
FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO E
LENTE INTEIRIÇA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.000
MM E MÁXIMO DE 1.300 MM, LARGURA MÍNIMA DE 250
MM E MÁXIMA DE 500 MM E ALTURA MÍNIMA DE 70 MM E
MÁXIMA DE 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO
VEÍCULO. ESTRUTURA DA BARRA EM ABS REFORÇADO
COM ALUMÍNIO EXTRUDADO, OU ALUMÍNIO EXTRUDADO
NA COR PRETA, CÚPULA INJETADA EM POLICARBONATO
NA COR VERMELHA, RESISTENTE A IMPACTOS E
DESCOLORAÇÃO, COM TRATAMENTO UV;
- CONJUNTO LUMINOSO COMPOSTO POR MÍNIMO DE 250
DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED) PRÓPRIOS PARA
ILUMINAÇÃO (CATEGORIA ALTO BRILHO) NA COR
AMARELA, DE ALTA FREQUÊNCIA (MÍNIMO DE 240
FLASHES
POR
MINUTO)
DISTRIBUÍDOS
EQUITATIVAMENTE POR TODA A EXTENSÃO DA BARRA,
DE FORMA A PERMITIR VISUALIZAÇÃO EM ÂNGULO DE
360 GRAUS, SEM PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE, COM
CONSUMO MÁXIMO DE 6A;
- ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE
GERENCIAMENTO
DE
CARGA
AUTOMÁTICO,
GERENCIANDO A CARGA DA BATERIA QUANDO O

Valor
Unitário

Valor
Total

Marca/Modelo
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VEÍCULO
NÃO
ESTIVER
LIGADO,
DESLIGANDO
AUTOMATICAMENTE O SINALIZADOR SE NECESSÁRIO,
EVITANDO ASSIM A DESCARGA TOTAL DA BATERIA E
POSSÍVEIS FALHAS NO ACIONAMENTO DO MOTOR DO
VEÍCULO;
- SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE
POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍNIMO DE
QUATRO TONS DISTINTOS, SISTEMA DE MEGAFONE COM
AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO
DE NO MÍNIMO 100 DB @13,8 VCC;
- ESTES EQUIPAMENTOS NÃO PODERÃO GERAR RUÍDOS
ELETROMAGNÉTICOS OU QUALQUER OUTRA FORMA DE
SINAL QUE INTERFIRA NA RECEPÇÃO DE SINAIS DE RÁDIO
OU TELEFONIA MÓVEL;
- OS COMANDOS DE TODA A SINALIZAÇÃO VISUAL E
ACÚSTICA DEVERÃO ESTAR LOCALIZADOS EM PAINEL
ÚNICO, NA CABINE DO MOTORISTA, PERMITINDO SUA
OPERAÇÃO POR AMBOS OS OCUPANTES DA CABINE, E O
FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DO SISTEMA VISUAL E
ACÚSTICO, E SERÁ DOTADO DE:
- CONTROLE PARA QUATRO TIPOS DE SINALIZAÇÃO (PARA
USO EM NÃO EMERGÊNCIAS; PARA USO EM
EMERGÊNCIAS; PARA USO EM EMERGÊNCIAS DURANTE O
ATENDIMENTO COM O VEÍCULO PARADO; PARA USO EM
EMERGÊNCIAS DURANTE O DESLOCAMENTO);
- BOTÃO LIGA-DESLIGA PARA A SIRENE;
- BOTÃO SEM RETENÇÃO PARA SIRENE, PARA “TOQUE
RÁPIDO”;
- BOTÃO PARA COMUTAÇÃO ENTRE OS QUATRO TIPOS DE
TOQUE DE SIRENE;
- MICROFONE PARA UTILIZAÇÃO DA SIRENE COMO
MEGAFONE;
- CONTROLE DE VOLUME DO MEGAFONE;
- GRAFISMO TIPO ENVELOPAMENTO, CONFORME PADRÃO
A SER FORNECIDO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE
COSMÓPOLIS SP.
- CELA TIPO LIGHT PARA TRANSPORTE DE DETIDOS A SER
INSTALADA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO.
Valor Total Mensal R$ ............ ( ).
Valor Total Anual R$ ...............( ).

OBSERVAÇÕES:
- Validade da proposta será de 60 dias corridos a contar da abertura dos Envelopes nº 01 – Proposta;
- Nos preços ofertados deverão estar inclusos todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros, descarga do produto e outras quaisquer
despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os produtos ofertados;
- A proponente deverá informar os dados da pessoa que irá assinar o Contrato, caso for vencedora da licitação:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

RG:

________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA LICITANTE

OBS: Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente apenas na apresentação da
Proposta Readequada da licitante vencedora.
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ANEXO VII - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº ...../2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../2021
CONTRATO LT Nº ....../2021
O MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS, inscrito no CNPJ sob o nº 44.730.331/0001-52, com sede à Rua Dr. Campos Sales, nº 398
– Centro – Cosmópolis/SP – CEP 13.150-027, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. Antônio
Claudio Felisbino Junior, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº ............. e CPF sob o nº ........... e a empresa
........., inscrita no CNPJ sob o nº ........., a Rua .........., representada neste ato pelo(a) Sr. (a) .........., portador(a) da Cédula de
Identidade RG nº. ....... e inscrito(a) no CPF/MF sob nº ......., resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no seu
objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº ...../2021, na modalidade Pregão Eletrônico nº ..../2021, do tipo menor
preço unitário por item, sob a regência da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes,
mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este Contrato tem como objeto a locação de veículos para Secretaria de Segurança Pública.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o acompanhamento, fiscalização, será feita através da Secretaria de
Segurança Pública e Trânsito, sendo o gestor do Contrato o Sr. Irineu Alves Barbosa, CPF 077.266.598-23, Subinspetor da
Guarda Municipal, podendo acionar o órgão competente sempre que necessário.
§ 1º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
São condições gerais deste Contrato:
I. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, aplicando-se,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado
com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93.
II. Obedecido ao disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas aquisições, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
III. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total
ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.
IV. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela
CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em
pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo o CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
V. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber os produtos em desacordo com o previsto neste
Contrato ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do
previsto no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e aplicar as sanções estipuladas na Cláusula Nona deste Contrato.
VI. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade
administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE, seus
servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo,
resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
VII. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, em operações financeiras ou
como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de sanção, inclusive rescisão contratual.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I. A CONTRATADA obriga-se a:
a) Executar o objeto deste Contrato em conformidade com as especificações contidas no Anexo I deste Edital;
b) Responsabilizar-se, por sua conta e risco, do transporte dos produtos em conformidade com o Edital;
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c) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada no preâmbulo
do presente Contrato, bem como as suas cláusulas, preservando o CONTRATANTE de qualquer demanda ou
reivindicação que seja de responsabilidade da CONTRATADA;
d) Manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção desta contratação, bem como reapresentar os documentos com prazo de validade expirado.
II. O CONTRATANTE obriga-se a:
a) Proporcionar à CONTRATADA as condições necessárias à execução deste Contrato;
b) Pagar pelo produto adquirido;
c) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade ou defeito encontrados no objeto contratual, fixando-lhe, quando
não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-los.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENO
Pelo objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, sem nenhum custo adicional ou reajustes a
importância total de R$ ................... ( ).
§ 1º - O pagamento devido à CONTRATADA somente será realizado mensalmente mediante a efetiva e satisfatória entrega do
objeto, nas condições especificadas neste Contrato e no Edital.
§ 2º - A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal na Secretaria responsável;
§ 3º - O pagamento devido pelo CONTRATANTE será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal eletrônica devidamente atestada pela Secretaria
requisitante;
§ 4º - Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou
acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem
como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
§ 5º - A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais,
especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias;
§ 6º - O CONTRATANTE, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que
sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no § 3º acima será contado somente a partir da reapresentação
do documento, desde que devidamente sanado o vício;
§ 7º - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da
prestação dos serviços;
§ 8º - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará ao CONTRATANTE plena, geral e
irretratável quitação da remuneração do período, referente aos serviços nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir
a qualquer título, tempo ou forma.
CLÁUSULA SEXTA – DA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS E PAGAMENTO
6.1 A Contratada se comprometerá a manter os veículos e equipamentos em boas condições operacionais, mecânicas e elétricas,
funilaria, pintura e pneus, executando regulagens e reparos necessários e substituindo as peças que, por defeito ou desgaste
normal, prejudiquem o seu bom desempenho.
6.2 A Contratante notificará a Contratada sobre qualquer defeito nos veículos e equipamentos, comprometendo-se a não efetuar
regulagens, consertos ou substituições de peças por conta própria ou de terceiros. A manutenção corretiva dos veículos ou
substituição do mesmo deverá ser finalizada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do ingresso do veículo na
oficina.
6.3 A partir da notificação da Contratante, os dias ou horas em que os veículos não forem disponibilizados, por qualquer motivo
que seja, não considerados para faturamento, devendo ser do valor do descontado do valor mensal da locação.
6.4 Os técnicos da Contratada, desde que devidamente identificados, terão livre acesso aos veículos e equipamentos locados para
fins de consertos ou substituição de peças.
6.5 As quebras de veículos e equipamentos (avarias) provenientes de má utilização pelo condutor da Contratante serão ressarcidas.
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6.6 Os pneus com desgaste normal deverão ser substituídas pela Contratada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após a
solicitação da Contratante, através de emissão de ordens de serviço.
6.7 A substituição de pneus com cortes e sem possibilidade de recuperação que foram danificados devido a imperícia dos
condutores da Contratante serão por ele ressarcidos de acordo com a vida útil restante do pneu em uso.
6.8 Quando os veículos e equipamentos necessitarem de serviços de manutenção externa, a Contratada será responsável pela sua
retirada e devolução.
6.9 Os veículos locados deverão ter seguro compreendendo cobertura total contra furto, roubo, incêndio, colisão, terceiros (danos
materiais e danos corporais), com franquia obrigatória.
6.10 A Contratada deverá entregar cópia da apólice ou original de prova inequívoca da efetivação do seguro à Contratante no ato
da entrega dos veículos e equipamentos. Sendo que sua não apresentação implicará a rejeição dos mesmos.
6.11 Condições gerais para contratação do seguro:
Cobertura total: Colisão, Incêndio, roubo, furto e quaisquer avarias nos veículos locados e seus acessórios.
RCF – V Responsabilidade civil facultativa – veículo
Danos materiais: mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Danos corporais: mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Franquia obrigatória
6.12 Nos sinistros onde for comprovada a culpa da Contratante, esta ressarcirá a parte, onde serão apuradas as responsabilidades.
6.13 Nos sinistros onde for comprovada a culpa de terceiros, tanto para danos pessoais, quanto materiais, a total responsabilidade
é da Contratada, inclusive a franquia.
6.14 Em caso de colisão ou capotagem acidental, incêndio, roubo ou furto, submersão parcial ou total em água doce proveniente
de enchente, granizo ou demais casos fortuitos ou força maior, dos veículos locados, a Contratante, ficará isenta de quaisquer
responsabilidades, não havendo em que se falar em pagamento de indenização à contratada.
6.15 A Contratada deverá fornecer sempre no prazo legal, na Gerência de Transportes, Setor de Tráfego, a documentação relativa
ao licenciamento dos veículos, quando este for renovado, sob pena do não recebimento dos dias em que o veículo estiver
imobilizado nas dependências da Contratante por falta desta providência.
6.16 A Contratante arcará com as despesas de multas de trânsito, combustível, pedágio, estacionamento e lavagem dos veículos.
6.17 Será realizada medição mensal dos serviços contratados, considerando mês comercial, ou seja, 30 (trinta) dias.
6.18 Para efeito de descontos de eventuais horas parados, seja devido a manutenção preventiva/corretiva, vistoria, dentre outros,
será considerado o preço da hora, calculado com base no valor da locação mensal.
6.19 Caso o veículo fique indisponível por um dia inteiro ou mais, será descontado o valos do(s) dia(s), também calculado com
base no valor da locação mensal.
6.20 Os veículos deverão ser entregues a sede administrativa da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito situada a Rua Dr.
Moacir do Amaral nº 986, Município de Cosmópolis/SP.
6.21 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal Eletrônica, atestada e aferida, em conta
corrente da contratada.
6.22 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias
por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
7.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, nas hipóteses previstas no art. 57,
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
7.2 Os valores contratados não sofrerão qualquer alteração, salvo hipótese legal, após o período de 12(doze) meses de vigência.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido:
I. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº
8.666/93.
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada à observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES
9.1 A CONTRATADA, apresentando documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a
proposta, falhando ou fraudando na execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com o Município de Cosmópolis e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de
Fornecedores do Município de Cosmópolis, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e
demais cominações legais.
§ 1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia, calculado sobre o valor
remanescente do contrato, por ocorrência.
II. 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do
objeto, com a consequente rescisão contratual; e
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do
Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
§ 2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
§ 3º - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos
prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
9.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.4 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
9.5 As multas previstas no subitem 9.1. “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do certame
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
O extrato deste contrato será publicado no Semanário Municipal e Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 As despesas advindas do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
..............................................................
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - Fazem parte integrante deste contrato o Edital de Pregão Eletrônico nº ....../2021, e todos os documentos constantes do Processo
Licitatório nº ...../2021.
II – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei
8.666/93.
III – Vincula-se ao presente contrato, para todos os efeitos legais, ficando dele fazendo parte integrante, o edital de licitação, o
memorial descrito, a proposta apresentada pela CONTRATADA e todos os demais documentos constantes do Processo Licitatório
nº ...../2021.
IV – A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do presente contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
V - Aplica-se à execução deste contrato, inclusive aos casos omissos, a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, conferindo-se à
Administração Pública todas as prerrogativas que lhe decorrem da referida Lei, inclusive aquelas previstas em seu art. 58.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Cosmópolis, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais conflitos de interesses
decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
juntamente com 02 (duas) testemunhas.
Cosmópolis, ____ de _______________ de 2021.

__________________________
Contratante

__________________________
Gestor (a) do Contrato

__________________________
Empresa Contratada

Testemunhas:
1) __________________________

2)___________________________
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ANEXO VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(este termo deverá ser assinado somente pela licitante vencedora do certame)
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
CONTRATADO: ...................................
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO: Locação de veículos para Secretaria de Segurança Pública, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital.
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 nº 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 nº 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.
LOCAL e DATA:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo: Prefeito Municipal
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Pela CONTRATADA:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

RG:

RG:
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ANEXO IX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
OBJETO: Locação de veículos para Secretaria de Segurança Pública, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital.
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos
originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Cosmópolis, ____ de _________ de 2021.
RESPONSÁVEL:
Nome:
Cargo: Prefeito Municipal
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

RG:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 113/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
(COM EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE)
Processo Licitatório nº 10.719/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS/SP, através do Prefeito Municipal, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR VALOR
UNITÁRIO”, objetivando o registro de preços para futuro e eventual fornecimento de galões de agua mineral para as
Secretarias de Finanças, Gabinete, Negócios Jurídicos, Obras, Planejamento e Comunicação, conforme especificações
constantes no Anexo I deste Edital.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 10.024
de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 5.704 de 14 de junho de 2021, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de
2006 com as alterações contidas na Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem:
Início
Data/Horário
04/11/2021 ás 09h00 min

Recebimento das Propostas

Término
Data/Horário
19/11/2021 ás 09h00 min

Abertura das Propostas
19/11/2021 ás 09h01 min
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA E EDITAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou Prefeitura Municipal de Cosmópolis
diretamente no Setor de Compras e Licitações, sito na Rua Dr. Campos Sales, 398 Centro – Cosmópolis/SP 13.150-027 ou
compras@cosmopolis.sp.gov.br , pelo telefone (19) 3812-8045
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão
registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A Secretaria Municipal de Finanças, Gabinete, Negócios Jurídicos, Obras, Planejamento e Comunicação a Pregoeira
Soraia Ignácio, designada pelo Decreto Municipal n° 5704 de 14 de junho de 2021, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo “menor valor unitário”.
1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor, denominado Pregoeiro, mediante
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página
eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br
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1.3 – Compõem o presente Edital os seguintes anexos:
I - Termo de Referência;
II - Modelo Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação;
III – Modelo Declaração de Idoneidade;
IV - Modelo de Declaração de Enquadramento como ME, EPP ou MEI;
V - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
VI - Modelo de Proposta Comercial;
VII - Minuta da Ata de Registro de Preços;
VIII – Termo de Ciência e Notificação;
IX - Declaração de Documentos à Disposição do Tce-SP.
2 - DO OBJETO
2.1 - A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futuro e eventual fornecimento de galões de agua mineral
para as Secretarias de Finanças, Gabinete, Negócios Jurídicos, Obras, Planejamento e Comunicação, conforme
especificações constantes no Anexo I deste Edital.
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas advindas do presente processo correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias:
01.07.01.04.122.0002.2.002.3.3.90.30.07-1.110.0000-594/596
01.05.01.04.123.0002.2.002.3.3.90.30.07-1.110.0000-405/406
01.01.01.04.122.0002.2.002.3.3.90.30.07-1.110.0000-18/19
01.02.01.02.061.0002.2.002.3.3.90.30.07-1.110.0000-107/108
01.04.01.15.451.0003.2.002.3.3.90.30.07-1.110.0000-273/274
01.03.01.15.451.0003.2.002.3.3.90.30.07.1.110.0000-190/191
01.06.01.04.131.0002.2.002.3.3.90.30.07-1.110.0000-492/493
4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar do processo as empresas pertinentes ao ramo, que atenderem a todas as exigências do Edital e o respectivo
cadastramento junto a BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias.
4.2 A participação nesta licitação é restrita às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor
Individual (MEI), legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação solicitada no local, dia e horário informados no preâmbulo
deste Edital.
4.2.1 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) aptos à
participação no presente certame, aqueles que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.
4.3 A participação em licitação expressamente reservada à Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI), por licitante que não se enquadre na definição legal reservada a essas categorias, configura
fraude ao certame, ficando o autor da conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar
com o Município de Cosmópolis, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais cominações legais (Acórdão TCU
298/2011 – Plenário).
4.4 A licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, caso queira usar os benefícios Lei
Complementar nº 123/2006, deverá apresentar junto ao credenciamento, declaração de enquadramento assinada pelo representante
legal ou credenciado, declarando ainda que não se enquadre em nenhum dos casos previstos no art. 3º, parágrafo 4º da mesma Lei.
4.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
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4.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;
4.7 A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item acima, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.
4.8 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
a) Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de Cosmópolis.
b) Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. Possuam
como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração
Pública do Município de Cosmópolis.
c) Estejam constituídas sob a forma de consórcio.
d) Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas. Não se enquadrem na condição de
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 3.º, da Lei
Complementar Federal n.º 123/2006.
4.9 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
5 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
5.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e microempreendedores individuais
de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o
procedimento descrito a seguir:
5.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de
preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
5.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
5.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a
que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
5.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for
proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
5.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de Habilitação, na
forma do item 13 deste Edital.
5.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 5.1.2.1, o Pregoeiro convocará o representante da empresa de pequeno
porte, da microempresa ou microempreendedor individual mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico,
a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o item/lote no prazo de 5 (cinco) minutos.
5.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual que porventura possuam lances ou propostas na
mesma deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.
5.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual que primeiro apresentar lance inferior ao
menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Pregoeiro, que encerrará a disputa do item/lote na
sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de Habilitação e da proposta de preços, conforme Edital.
5.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentálos. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão
considerados inválidos.
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5.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno
porte ou microempreendedor individual, seja desclassificada pelo Pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é
mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
5.1.5 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, o Pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.
5.1.5.1 – A partir da convocação de que trata o item 5.1.5, a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de
mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.
5.1.5.2 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual exercite o seu direito de apresentar
proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece o item
12.7 deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços.
5.1.5.3 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual obedecerá
aos critérios gerais definidos neste Edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.
6 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
6.1 Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do Edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o
fizer em até 3 (três) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas.
6.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, em até três dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, no site BBMNet – Licitações Púbicas.
6.3 As respostas aos pedidos de esclarecimento serão divulgados pelo sistema e vincularão aos participantes e a administração.
6.4 Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o
terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.
6.5 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu
representante, manifestando sua intenção no prazo de máximo 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendolhes obrigatório juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis na plataforma da BBMNet, sob pena de preclusão de seu direito.
Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente.
6.6 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse
direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
6.7 Eventual impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro ou protocolado na Prefeitura Municipal de Cosmópolis
endereçado ao Setor de Compras e Licitações, no endereço no preâmbulo, encaminhados para o mesmo endereço através de
serviço de postagem ou podendo também ser encaminhados por meio do sistema BBMNet Licitações com cópia para o e-mail
compras@cosmopolis.sp.gov.br, devendo ser respeitado os prazos e horário de expediente das 08:00 às 16:00.
7 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
7.1.3 - abrir as propostas de preços;
7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
7.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
7.1.8 - declarar o vencedor;
7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
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7.1.10 - elaborar a ata da sessão;
7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
8 – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
8.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de
licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.
8.2 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de
atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br
8.2.1 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos
canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através
dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
9 – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES
9.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br opção
"Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”
9.1.1 As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na
primeira página deste edital.
9.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
9.3 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
9.3.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício
somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e
hora para a continuidade da sessão.
9.4 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e
horário para a continuidade do certame.
9.5 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser
acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações,
desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de
abertura desta licitação, conforme disposição legal.
10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
10.2.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.
10.2.1.2 - Considerar inclusos todos os custos com frete, ICMS, em salários, encargos trabalhistas, sociais, fiscais e revidenciários,
seguro, equipamentos, matérias, despesas de administração, inclusive lucro e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem
necessárias à perfeita execução do objeto licitado.
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10.2.1.3 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico
com o VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL E MARCA, conforme solicitado.
10.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações
no campo “FICHA TÉCNICA” ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira
de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio.
10.3.1. A licitante que se identificar de qualquer forma durante a sessão, será desclassificada.
11 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES
11.1 - A partir do horário previsto no Edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de
preços recebidas pelo sítio já indicado no preâmbulo deste Edital, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de
lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e
valor.
11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.
11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu
último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o item.
11.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao Pregoeiro a abertura e
gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.
11.4 ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema
informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe
duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento.
Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período
de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do
momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim,
sucessivamente.
11.5 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.
11.6 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item
também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe
duas”, é exibido.
11.7 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP.
11.8 O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da
etapa de lances.
11.9 Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não serão aceitos pedidos de desclassificação do
licitante para o lote/itens alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a sessão
de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante aduzindo em
defesa, causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.
12 – JULGAMENTO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
12.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor valor unitário", podendo encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido
preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas,
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.
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12.2 O objeto proposto pela licitante deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termo de Referência ANEXO
I.
12.3 O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
12.4 Após o encerramento da sessão de disputa e estando o percentual da melhor proposta acima do percentual de referência, o
Pregoeiro negociará o percentual com o licitante.
12.5 Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará a regularidade de situação do
autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das
demais exigências para habilitação contidas no item 12 deste Edital.
12.6 Se a proposta ou lance de maior percentual de desconto não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
12.7 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.
12.8 A proposta readequada da empresa vencedora deverá ser enviada no e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br e deverá conter:
12.8.1 Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos produtos;
12.8.2 O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
12.8.3 Especificação completa do produto oferecido conforme Termo de Referência deste Edital;
12.8.4 Data e assinatura do representante legal da proponente, valor unitário e total;
12.8.5 A proponente deverá informar na proposta os dados do responsável pela assinatura do contrato (nome, endereço RG e
órgão emissor, CPF, Endereço Eletrônico –comercial e pessoal, telefone para contato).
13 - DA HABILITAÇÃO
13.1 Os documentos relativos à Habilitação da empresa vencedora previstos neste item, bem como, as declarações solicitadas
neste Edital, (quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo IV), deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio do sistema BBMNET, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O(s) documento(s) que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que for(em) original(is), deverá(ão)
ser autenticado(s) ou assinados digitalmente.
13.2 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos
termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
13.3 A licitante que não possuir assinatura digital, deverá postar dentro de 24 (vinte e quatro) horas via correio (comprovando com
o código de rastreio)/ ou em até 3 (três) dias úteis entregar pessoalmente, contados da solicitação do Pregoeiro, juntamente com a
proposta final assinada e carimbada, os documentos de Habilitação relativos ao item 13.1, originais ou cópias autenticadas à
Prefeitura Municipal de Cosmópolis, localizada na Rua Dr. Campos Sales, n° 398 Centro – Cosmópolis/SP – CEP 13.150-027,
aos cuidados do Departamento de Compras e Licitações. Desde de que anexados no portal da BBMNET.
13.3.1 O código de rastreio da postagem deverá ser encaminhada ao Setor de Licitações através do e-mail:
compras@cosmopolis.sp.gov.br.
13.4 O não cumprimento do envio/ e ou entrega e o não encaminhamento pelo portal da plataforma BBMNET, dos
documentos de Habilitação, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste
Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
13.5 A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados
eletronicamente.
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13.6 Franqueada vista aos interessados dos documentos de Habilitação o prazo para análises será informado via “chat”, logo, será
aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
13.7 A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação
jurídica, regularidade fiscal, documentação complementar, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica:
13.7.1 Habilitação Jurídica, conforme o caso:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou a última alteração contratual, se houver, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) 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 atividade assim o exigir.
e) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual –
CCMEI;
f) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou
mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da
Equipe de Apoio, quando apresentados pessoalmente dentro do prazo estipulado neste Edital.
13.7.2 Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ – Comprovante de Inscrição e
de Situação Cadastral);
b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS);
c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5452 de 1º de maio de 1943, com
validade em vigor na data da apresentação (CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);
d) O prazo de validade dos documentos necessário à habilitação deverá estar em vigência na data da abertura do presente Pregão,
sob pena de inabilitação do Licitante;
e) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (Cadastro de Contribuinte de ICMS – Cadesp) ou Municipal
(Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral) do domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo compatível de
atividade com o objetivo contratual;
f) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
(Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei
(Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado);
h) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, através da (Certidão Negativa de débitos referentes a Tributos
Mobiliários) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
i) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que essa apresente alguma restrição;
j) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor;
k) O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período;
l) A não regularização da documentação relativa à regularidade fiscal implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.
13.7.3 Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos serão
considerados válidos se emitidos em até 90 (noventa) dias.
13.7.4 A falta de qualquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de
prazo para complementação da documentação exigida para a Habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo
Pregoeiro.
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Observações:
Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 206 do Código Tributário Nacional
(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).
13.7.5 Documentação Complementar
a) Declaração de Habilitação, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, conforme modelo (Anexo
II);
b) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que não foram declarados
Inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas, conforme modelo (Anexo III);
c) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de enquadramento de
ME/EPP previsto na Lei Complementar nº. 123, conforme o caso, modelo (Anexo IV).
d) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo (Anexo V);
e) Cadastro de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-deapenados) e no TCU;
f) Alvará Sanitário emitido pelo serviço de vigilância sanitária estadual ou municipal, da empresa exploradora e envasadora do
produto ofertado, em vigor na data de abertura da licitação.
g) Alvará Sanitário emitido pelo serviço de vigilância sanitária estadual ou municipal, da licitante vencedora, em vigor na data
de abertura desta licitação.
13.7.6 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, sendo aceita
somente quando expedida até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de entrega dos envelopes, desde que não contenha
o prazo de validade expresso, anexado juntamente com os documentos de Habilitação.
a.1) Para as empresas em recuperação judicial cópia da sentença/despacho de acolhimento do plano de recuperação judicial, com
data de publicação não superior a 90 (noventa) dias da data marcada para sessão de Pregão.
13.8 Qualificação Técnica
a) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido em papel timbrado, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, onde esteja declarado que a licitante tenha fornecido produto(s) ou serviço(s) semelhante(s) ao objeto da licitação, e
em cujo teor esteja claro a satisfação do atestante, em relação a qualidade do(s) produto(s)/ou serviço(s) e cumprimento da(s)
entrega(s)/ou realização(ões) acordadas, anexado juntamente com os documentos de Habilitação.
14 - DOS RECURSOS
14. DOS RECURSOS
14.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema,
que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo
próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br
14.2 O proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando
sua intenção no prazo máximo de 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes obrigatório juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis na plataforma BBMNET, sob pena de preclusão de seu direito. Os interessados ficam,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
14.3 A falta de manifestação imediata do recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto
do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
14.4 Os memoriais de recursos e contrarrazões deverá ser encaminhados por meio eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, com cópia para o e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br

no

sítio

14.5 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade
competente.
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15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 Após decididos os recursos, eventualmente interpostos, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto.
15.2 Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).
15.3 A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.
16 - FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a partir da convocação o licitante vencedor terá o prazo de 03 (três) dias
úteis para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
16.2 A recusa injustificada do convocado em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar, retirar a Ata de Registro de Preços ou
devolvê-la, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades
aludidas neste Edital.
16.3 É facultado à CONTRATANTE, quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo e
condições estabelecidos, convocar os demais proponentes remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação, independentemente da cominação prevista no edital.
17 - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1 A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre a Prefeitura Municipal de Cosmópolis e a licitante vencedora dos itens terá
início a partir da sua assinatura.
17.2 A Prefeitura não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro de Preços, podendo a seu critério cancelá-lo ou promover
licitação específica quando julgar conveniente, desde que, nos termos do artigo 15, § 4º da Lei 8.666/93, seja assegurada à
empresa detentora da ata a preferência em igualdade de condições.
17.3 Uma vez registrado o maior percentual de desconto dos itens, a Administração poderá convocar a detentora do Registro a
executar os respectivos itens, na forma e condições fixadas no presente Edital e na Ata de Registro de Preços.
18 - DO TERMO DE ATA
18.1 A licitante classificada em primeiro lugar será convocada, após Homologação do processo licitatório pelo Senhor Prefeito,
para assinar a Ata de Registro de Preços.
18.2 Na hipótese de não atendimento à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou havendo recusa em fazê-lo,
fica facultado à Administração, desde que haja conveniência, proceder ao chamamento das demais licitantes, observada a ordem
de classificação das propostas e desde que o fornecimento do objeto seja feito nas mesmas condições da primeira classificada,
inclusive quanto aos preços atualizados monetariamente.
18.3 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Termo de Ata, caracterizará o descumprimento da obrigação
assumida, sujeitando-se à multa de 5% (cinco por cento) sobre o seu valor estimativo, cumulada com a sua suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ficando sujeita,
ainda, às demais sanções previstas nas legislações que regem esta licitação.
18.4 Os atos decorrentes da nova convocação a que se refere o item serão realizados através de publicação na Imprensa Oficial,
com a convocação direta das licitantes remanescentes classificadas para a análise da aceitabilidade da taxa ofertada, e se for o
caso, a abertura do respectivo envelope “DOCUMENTAÇÃO”, com observância de todos os termos previstos neste Edital.
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18.5 Os preços que vigorarão na Ata de Registro de Preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela
adequada e perfeita aquisição do objeto, e pelo pagamento dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
quaisquer outras despesas.
19 - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida ou cancelada, de pleno direito, quando:
19.1.1 A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
19.1.2 A detentora não formalizar a Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido ou se a Prefeitura não aceitar suas justificativas;
19.1.3 A detentora der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Registro de Preços;
19.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro de Preços;
19.1.5 Os percentuais registrados se apresentarem superiores ou com quaisquer diferenças dos constantes em Ata;
19.1.6 Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Secretaria competente;
19.1.7 Sempre que ficar constatado que a Detentora perdeu qualquer das condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
19.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
19.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e Imprensa Oficial do Município, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
19.4 Pela Detentora, quando mediante solicitação por escrito comprovar encontrar-se impossibilitada de cumprir as exigências da
Ata de Registro de Preços.
19.5 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 90
(noventa) dias, ficando facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste Edital, caso não aceitas as razões do
pedido.
20 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.
21 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
21.1 Considerado o processo de Ata de Registro de Preços, é vedado, em regra, qualquer reajustamento do desconto concedido,
contado a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.
22 - FISCALIZAÇÃO
22.1 A fiscalização do perfeito cumprimento do objeto desta licitação será feita através da Secretaria de Chefia Especial de
Gabinete, sendo o gestor da Ata de Registro de Preços o Sr. Rodrigo Bueno, CPF 249.715.768-51, Secretário de Chefia de
Gabinete, podendo acionar órgão técnico competente sempre que necessário.
22.1.1 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços.
23 – ENTREGA, RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E PAGAMENTO
23.1 A água mineral deverá ser sem gás, em galão de 20 litros, com registro de informações no rótulo.
23.2 As entregas serão parceladas e dentro do município nos endereços registrados na autorização de fornecimento, sendo
entregues em até 2 (dias) dias úteis da solicitação.
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23.3 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta.
23.4 A licitante vencedora deverá adotar todas as medidas e precauções tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus
funcionários e a terceiros, porém sempre responsável por quaisquer consequências decorrentes desses danos e pelos atos por eles
praticados.
23.5 A nota fiscal eletrônica dever ser emitida após o recebimento de cada autorização de fornecimento.
23.6 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal eletrônica referente aos produtos entregues.
23.7 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias
por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
24 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1 Aos proponentes que ensejarem o retardamento da assinatura do contrato ou da entrega do objeto licitado, não mantiverem
a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou
cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos
causados:
a) advertência;
b) multa, sendo:
b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou o cumprimento em desacordo com os termos do
Edital ou do Contrato, até o 15º (décimo quinto) dia, calculado sobre o valor remanescente do contrato, por ocorrência;
b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do
objeto, ou o cumprimento em desacordo com os Termos do Edital ou do Contrato, podendo ensejar a rescisão contratual; e
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir
do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o
caso, descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 5(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
24.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos
prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
24.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
24.4 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
24.5 As multas previstas no subitem 24.1. “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do
certame da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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25 - DISPOSIÇÕES FINAIS
25.1 O proponente é responsável pela fidelidade legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, da
ata de registro de preços ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
25.2 É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
25.3 Fica assegurado ao Município o direito de, por razões de interesse público, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a
presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
25.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Municipalidade não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório.
25.5 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
25.6 O valor ofertado nas propostas não sofrerá reajustes durante a execução do Contrato.
25.7 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que
os inabilitaram ou desclassificaram, conforme art. 48 § 3°.
25.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
25.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e
considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente normal no Município.
25.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro
da Comarca de Cosmópolis-SP.
Cosmópolis, 03 de novembro de 2021.

Antônio Claudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021
Processo Licitatório nº 10.719/2021
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Considerações Preliminares
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é o presente licitação tem por objeto o registro de preços para futuro e eventual
fornecimento de galões de agua mineral para as Secretarias de Finanças, Gabinete, Negócios Jurídicos, Obras,
Planejamento e Comunicação, conforme.
2. Especificação dos Produtos:
ITEM QUANTIDADE UNIDADE
ESPECIFICAÇÃO
1.200
Galões
Água mineral natural, sem gás – galão de 20 litros
001
OBSERVAÇÕES:
a) Para fins de avaliação e análise dos produtos a serem entregues e de sua consonância com as especificações contidas no
Anexo I, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar em até 5 (cinco) dias úteis após a sessão, Laudo
Bacteriológico, emitido pelo Instituto “Adolfo Lutz” ou outro órgão oficial, atestando que a água é potável
microbiológicamente, podendo o mesmo ter sido emitido em até 90 (noventa) dias anteriores.
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021
Processo Licitatório nº 10.719/2021
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu ______________________________ (nome completo), RG nº _______________,
representante credenciado da
_____________________________________________
(denominação
da
pessoa
jurídica),
CNPJ
nº
__________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos
de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº ......./2021, realizado pela Prefeitura Municipal de
Cosmópolis SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

____________________, ____ de ____________de 2021

____________________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021
Processo Licitatório nº 10.719/2021

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela
Prefeitura Municipal de Cosmópolis, na modalidade Pregão Eletrônico nº ....../2021, que não fomos declarados inidôneos para
licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

___________________,_____de_____________________de 2021

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Crendenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
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ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021
Processo Licitatório nº 10.719/2021

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(na hipótese do licitante ser uma ME, EPP ou MEI)
DECLARAMOS, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a
empresa___________________________ (denominação de pessoa jurídica), CNPJ nº.___________________________é
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como
critério de desempate, no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº. ......./2021, realizado pelo Município de
Cosmópolis/SP.

___________________,_____de_____________________de 2021

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
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ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021
Processo Licitatório nº 10.719/2021
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666,
de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

____________________,_____de ____________de 2021.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO VI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021
Processo Licitatório nº 10.719/2021
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
A proposta deverá ser elaborada, obedecendo ao seguinte roteiro:
1 – REFERÊNCIAS DA EMPRESA:
Razão Social: ____________________________________________________________________________________________
CNPJ:__________________________________________________________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________________________________________________
Fone e Fax:____________________________E-mail:____________________________________________________________
Contato:_________________________________________________________________________________________________
Banco que a empresa mantém conta corrente:___________________________________________________________________
Agência:________________________ Conta Corrente Nº:_______________________________________________________
ITEM QUANTIDADE UNIDADE
ESPECIFICAÇÃO
1.200
Galões
Água mineral natural, sem gás – galão de 20 litros
001

OBSERVAÇÕES:
- Validade da proposta será de 60 dias corridos a contar da abertura dos Envelopes nº 01 – Proposta;
- Nos preços ofertados deverão estar inclusos todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros, e outras quaisquer
despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os produtos ofertados;
- A proponente deverá informar os dados da pessoa que irá assinar a Ata de Registro de Preços, caso for vencedora da licitação:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

RG:

________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA LICITANTE

OBS: Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente apenas na apresentação da
Proposta Readequada da licitante vencedora.
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ANEXO VII - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021
Processo Licitatório nº 10.719/2021
MINUTA DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° ____ /2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° ____/2021
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS, com sede a Rua Dr. Campos Sales, 398 Centro –
Cosmópolis SP, inscrita no CNPJ/MF nº. 44.730.331/0001-52 neste ato representada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal
Antônio Cláudio Felisbino Junior, portador da Cédula de Identidade RG nº ..............., e inscrito no CPF/MF sob nº .................,
doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR e de outro lado a Empresa __________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº
________________, a Rua/Av.___________________, nº. ____ – Bairro: __________, CEP: ___________, no Município de
_________, Estado de ____________, representada neste ato por seu Procurador Senhor _________________, portador da
Cédula de Identidade RG nº. __________ e inscrito no CPF/MF sob nº _______________, residente e domiciliado à Rua
_______________ - Bairro: ____________, CEP.: __________, no Município de ___________, Estado de ____________,
doravante denominada DETENTORA, têm entre si justo e acertado REGISTRAR OS PREÇOS do objeto abaixo especificado,
decorrente da Licitação Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° ____/2021, com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de
17 de Julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de
1993 e pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, e mediante as cláusulas a seguir especificadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de preços para futuro e eventual fornecimento de galões de agua mineral para as Secretarias de Finanças,
Gabinete, Negócios Jurídicos, Obras, Planejamento e Comunicação, conforme quantidades e especificações abaixo
mencionados:
ITEM

QTDE

DESCRIÇÃO

--

--

--

Valor
unitário

Valor
total

CLÁUSULA SEGUNDA – ENTREGA, RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E PAGAMENTO
23.1 A água mineral deverá ser sem gás, em galão de 20 litros, com registro de informações no rótulo.
23.2 As entregas serão parceladas e dentro do município nos endereços registrados na autorização de fornecimento, sendo
entregues em até 2 (dias) dias úteis da solicitação.
23.3 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta.
23.4 A licitante vencedora deverá adotar todas as medidas e precauções tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus
funcionários e a terceiros, porém sempre responsável por quaisquer consequências decorrentes desses danos e pelos atos por eles
praticados.
23.5 A nota fiscal eletrônica dever ser emitida após o recebimento de cada autorização de fornecimento.
23.6 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal eletrônica referente aos produtos entregues.
23.7 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias
por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
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CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
Esta Ata de Registro de Preços firmada entre o Órgão Gerenciador e a Detentora terá validade de 12 meses a contar de sua
assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
O Órgão Gerenciador obriga-se a:
a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos
pelos participantes da Ata;
b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro de Preços.
c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas
condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de
Registro de Preços;
e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata de Registro de Preços;
f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
a) assinar a Ata de Registro de Preços;
b) entregar o produto conforme Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras e Licitações;
c) entrega o produto conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro de Preços;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR
referentes às condições firmadas na presente Ata de Registro de Preços;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas
validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de
Registro de Preços;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito nos casos de:
6.2 Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
6.2.1 A Detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
6.2.2 A Detentora não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a
Administração não aceitar sua justificativa;
6.2.3 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
6.2.4 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
6.2.5 Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Administração;
6.2.6 Sempre que ficar constatado que a Detentora da Ata perdeu quaisquer das condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
6.2.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
6.2.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário
Oficial da União e Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
6.3 Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da
Ata de Registro de Preços.
6.3.1 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 90 (noventa)
dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não sejam aceitas as
razões do pedido.
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6.4 A Administração, poderá, a seu critério, convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, nos termos do edital para
assumirem o objeto da Ata de Registro de Preços, desde que concordem com o fornecimento nas condições propostas pela
Detentora.
CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES
7.1 A inexecução total desta Ata de Registro de Preços, importará à DETENTORA a suspensão do direito de contratar com
qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde já fixado em 05 anos ou 60 meses conforme artigo 7º da Lei
nº 10.520/02, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da Ata de
Registro de Preços.
7.1.1 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no sub-item precedente, não terão caráter compensatório, mas
simplesmente moratório e, portanto, não eximem a DETENTORA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os
seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.
7.2 Se a DETENTORA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88
da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações da Lei Federal nº 8.883/94, sem prejuízo das sanções do art. 7º da Lei nº 10.520/02.
7.3 Será propiciada defesa à DETENTORA, antes da imposição das penalidades elencados nos itens precedentes.
7.4 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a DETENTORA tiver direito ou recebidos de
forma amigável diretamente da DETENTORA ou, caso necessário, cobrados pela via judicial.
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO
8.1 A inexecução total ou parcial desta Ata, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará
também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93.
8.2 A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93.
8.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a
DETENTORA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Ata de
Registro de Preços.
CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da
legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em
especial no que diz respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n° 3214, de 08-07-1978, do
Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do ÓRGÃO
GERENCIADOR ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.
9.2 A DETENTORA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou a terceiros, por si
ou por seus sucessores e representantes na execução do objeto contratado, isentando o ÓRGÃO GERENCIADOR de toda e
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.
9.3 A DETENTORA é responsável direta e exclusivamente, pela execução do objeto, danos e prejuízos que ele venha diretamente
ou indiretamente, a provocar ou causar para o ÓRGÃO GERENCIADOR ou para terceiros, isentando o ÓRGÃO
GERENCIADOR de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.
9.4 O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução do objeto deste,
mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados.
9.5 O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se também o direito de recusar o objeto se este não atender às especificações, ou que
sejam considerado inadequado pela fiscalização, os quais serão repostos pela DETENTORA, às suas expensas, sem nenhum ônus
para o ÓRGÃO GERENCIADOR.
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9.6 A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
9.7 Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da lei nº 8.666/93, que regulamenta as licitações e contratações
promovidas pela Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA – TOLERÂNCIA
Se qualquer das partes, em benefício da outra, permitir, mesmo que por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de
qualquer dos itens e condições desta Ata de Registro de Preços e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de
qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VALOR GLOBAL ESTIMADO DAS FUTURAS CONTRATAÇÕES:
Dá-se a presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$ ___________ (________), para todos os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
Na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e DETENTORA, assinarão Termo de Ciência e Notificação, relativo, se for o caso, à
transmissão deste Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
13.1 As publicações referente a este Pregão Eletrônico serão publicadas no Semanário Eletrônico Municipal e Diário Oficial da
União.
13.1.1 O extrato deste contrato será publicado no Semanário Eletrônico Municipal e Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
Elegem as partes o Foro da Comarca de Cosmópolis, Estado de São Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e
obrigações desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam a presente Ata de Registro de Preços,
em 03 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.
Cosmópolis, ____de _______________ de 2021.

________________________________
Antônio Cláudio Felisbino Junior
Prefeitura do Município de Cosmópolis
________________________________
Gestor do Contrato
________________________________
Detentora

Testemunhas: _______________________

_______________________

23

Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045
E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br
ANEXO VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(este termo deverá ser assinado somente pela licitante vencedora do certame)
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
CONTRATADO:
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO: Registro de preços para futuro e eventual fornecimento de galões de agua mineral para as Secretarias de Finanças, Gabinete, Negócios
Jurídicos, Obras, Planejamento e Comunicação, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital.
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 nº 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 nº 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.
LOCAL e DATA:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo: Prefeito Municipal
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Pela CONTRATADA:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

RG:

RG:
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ANEXO IX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
OBJETO: Registro de preços para futuro e eventual fornecimento de galões de agua mineral para as Secretarias de
Finanças, Gabinete, Negócios Jurídicos, Obras, Planejamento e Comunicação, conforme especificações constantes no Anexo
I do Edital
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos
originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Cosmópolis, ___ de ___________ de 2021.
RESPONSÁVEL:
Nome:
Cargo: Prefeito Municipal
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):

RG:

Assinatura:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 114/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Licitatório Nº 11.676/2021
(COM COTA PRINCIPAL E COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS/SP, através do Prefeito Municipal, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
UNITÁRIO, objetivando a o Registro de Preços visando a Aquisição de exames diversos para o Munícipio de Cosmópolis
– MAC, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal N° 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 4.008
de 03 de novembro de 2009, Decreto N° 5.419 de 02 de março de 2020, Lei Complementar N° 123 de 14 de dezembro de 2006
com as alterações contidas na Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de
21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem:
Início
Data/Horário
04/11/2021

Recebimento das Propostas

Término
Data/Horário
18/11/2021 às 10:00hs

Abertura das Propostas
18/11/2021 às 10:00hs
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA E EDITAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou Prefeitura Municipal de Cosmópolis
diretamente no Setor de Compras e Licitações, sito na Rua Dr. Campos Sales, 398 Centro – Cosmópolis/SP 13.150-027 ou
compras@cosmopolis.sp.gov.br, pelo telefone (19) 3812-8030/ 8045.
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão
registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A Secretaria Municipal de Saúde e a Pregoeira Marilei Apda. Lima Marsola, designada pelo Decreto nº 5.751 de 27
de setembro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente,
realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO.
1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor, denominado Pregoeiro, mediante
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página
eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br
1.3 – Compõem o presente Edital os seguintes anexos:
I - Termo de Referência;
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II - Modelo Declaração de cumprimento aos requisitos de Habilitação;
III – Modelo Declaração de Idoneidade;
IV - Modelo de Declaração de Enquadramento como MEI, ME ou EPP;
V - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
VI - Modelo de Proposta Comercial;
VII - Termo de Ciência e Notificação;
VII - Modelo Minuta do Termo de Contrato;
IX - Declaração de documentos à disposição do TCE-SP.
2 - DO OBJETO:
2.1- A presente licitação tem por objeto Registro de Preços visando a Aquisição de exames diversos para o Munícipio de
Cosmópolis – MAC, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1- As despesas advindas do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
01.10.01.10.122.0007.2.002.3.3.90.39.50 – Recurso Próprio
01.10.02.10.301.0007.2.011.3.3.90.39.50 – PAB
01.10.02.10.302.0007.2.012.3.3.90.39.50 - MAC
4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências do Edital e o respectivo cadastramento
junto a BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias.
4.1.1 A licitação será dividida em itens, conforme ANEXO I, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem
de seu interesse, para licitantes legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a
todas as exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação solicitada, dia e horário informados no preâmbulo
deste Edital.
4.1.2 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) aptos à
participação no presente certame, aqueles que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.
4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
a) Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de Cosmópolis.
b) Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. Possuam
como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração
Pública do Município de Cosmópolis.
c) Estejam constituídas sob a forma de consórcio.
4.3 A participação em licitação expressamente reservada à Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI), por licitante que não se enquadre na definição legal reservada a essas categorias,
configura fraude ao certame, ficando o autor da conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar
e contratar com o Município de Cosmópolis, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais cominações legais
(Acórdão TCU 298/2011 – Plenário).
4.4 A licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, caso queira usar os benefícios Lei
Complementar nº 123/2006, deverá apresentar junto ao credenciamento, declaração de enquadramento assinada pelo
representante legal ou credenciado, declarando ainda que não se enquadre em nenhum dos casos previstos no art. 3º, parágrafo
4º da mesma Lei.
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4.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;
4.7 A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item acima, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.
4.8 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
5 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
5.1 Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do Edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o
fizer em até 3 (três) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas.
5.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, em até três dias úteis anteriores
a data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, no site BBMNet – Licitações Púbicas.
5.3 As repostas aos pedidos de esclarecimento serão divulgados pelo sistema e vincularão aos participantes e a administração.
5.4 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu
representante, manifestando sua intenção no prazo de mínimo 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendolhes obrigatório juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis na plataforma da BBMNET, sob pena de preclusão de seu
direito. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente.
5.5 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse
direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
5.6 Eventual impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro ou protocolado na Prefeitura Municipal de Cosmópolis
endereçado ao Setor de Compras e Licitações, no endereços no preâmbulo, encaminhados para o mesmo endereço através de
serviço de postagem ou podendo também ser encaminhados por meio do sistema BBMNet Licitações com cópia para o e-mail
compras@cosmopolislsp.gov.br , devendo ser respeitado os prazos e horário de expediente das 08:00 às 16:00 horas.
6 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
6.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
6.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3 - abrir as propostas de preços;
6.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
6.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
6.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
6.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
6.1.8 - declarar o vencedor;
6.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
6.1.10 - elaborar a ata da sessão;
6.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
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7 – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
7.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de
licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.
7.2 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de
atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br
7.2.1 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos
canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através
dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
8 – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES
8.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br
opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”
8.1.1 As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na
primeira página deste edital.
8.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
8.3 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
8.3.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício
somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia
e hora para a continuidade da sessão.
8.4 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e
horário para a continuidade do certame.
8.5 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser
acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações,
desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de
abertura desta licitação, conforme disposição legal.
9.2.1 Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
9.2.1.1 Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.
9.2.1.2 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico
com o VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, conforme solicitado.
9.2.1.3 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e
neles deverão estar inclusas todas as despesas, tais como, frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes
sobre o fornecimento do objeto licitado.
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9.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações
no campo “FICHA TÉCNICA” ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira
de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio.
9.3.1. A licitante que se identificar de qualquer forma durante a sessão, será desclassificada.
10 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES
10.1 A partir do horário previsto no Edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de
preços recebidas pelo sítio já indicado no preâmbulo deste Edital, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
10.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão
de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro
e valor.
10.2.1 Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.
10.2.2 Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu
último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.
10.3 Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao Pregoeiro a abertura e gerenciamento
simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.
10.4 ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema
informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe
duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o
encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos
02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s
a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim,
sucessivamente.
10.5 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.
10.6 Iniciadas a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item
também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe
duas”, é exibido.
10.7 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI.
10.8 O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da
etapa de lances.
10.9 Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não serão aceitos pedidos de desclassificação
do licitante para o lote/itens alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a
sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante
aduzindo em defesa, causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.
11 – JULGAMENTO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "MENOR PREÇO UNITÁRIO", podendo encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por item/lote, para
que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações
técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.
11.2 O objeto proposto pela licitante deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termo de Referência ANEXO
I.
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11.3 O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
11.4 Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro
negociará a redução do preço com o licitante.
11.5 Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará a regularidade de situação do
autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das
demais exigências para habilitação contidas no item 12 deste Edital.
11.6 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
11.7 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.
11.8 A proposta readequada da empresa vencedora deverá ser enviada no e-mail licitacosmopolis@gmail.com
/compras@cosmopolis.sp.gov.br e deverá conter:
11.8.1 Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto;
11.8.2 O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
11.8.3 Especificação completa do produto oferecido conforme Termo de Referência deste Edital;
11.8.4 Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
11.8.5 Dados do responsável pela assinatura do Contrato.
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1 Os documentos relativos à Habilitação da licitante vencedora previstos neste item, bem como, as declarações solicitadas
neste Edital, (quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP/ME enviar também o Anexo IV), deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio do sistema BBMNET, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O(s) documento(s) que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que for(em) original(is), deverá(ão)
ser autenticado(s) ou assinados digitalmente.
12.2 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos
termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
12.3 A licitante que não possuir assinatura digital, deverá postar dentro de 24 (vinte e quatro) horas via correio (comprovante
com o código de rastreio) ou em até 3 (três) dias úteis entregar pessoalmente, contados da solicitação do Pregoeiro juntamente
com a proposta final assinada e carimbada, os documentos de Habilitação relativos ao item 12.1, originais ou cópias autenticadas
à Prefeitura Municipal de Cosmópolis, localizada na Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro – Cosmópolis/SP - Cep: 13150-027,
aos cuidados do Departamento de Compras e Licitações. Desde de que anexados no portal da BBMNET.
12.3.1 O código de rastreio da postagem deverá ser encaminhada ao Setor de Licitações através do e-mail:
licitacosmopolis@gmail.com / compras@cosmopolis.sp.gov.br.
12.4 O não cumprimento do envio e ou entrega e o não encaminhamento pelo portal da plataforma BBMNET, dos
documentos de Habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como
as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
12.5 A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados
eletronicamente.
12.6 Franqueada vista aos interessados dos documentos de Habilitação, o prazo para análise será informado via “chat”, logo,
será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
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12.7 A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação
jurídica, regularidade fiscal, documentação complementar, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica:
12.7.1 Habilitação Jurídica, conforme o caso:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou a última alteração contratual, se houver, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) 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 atividade assim o exigir.
e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, no caso de MEI;
f) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou
mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da
Equipe de Apoio, quando apresentados pessoalmente dentro do prazo estipulado neste Edital.
12.7.2 Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ – Comprovante de Inscrição
e de Situação Cadastral);
b) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), através da (Certidão Negativa de Débitos relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5452 de 1º de maio de 1943,
com validade em vigor na data da apresentação (CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);
e) O prazo de validade dos documentos necessário à habilitação deverá estar em vigência na data da abertura do
presente Pregão, sob pena de inabilitação do Licitante;
f) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (Cadastro de Contribuinte de ICMS – Cadesp) ou Municipal
(Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral) do domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo compatível
de atividade com o objetivo contratual;
g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da
Lei; (Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
h) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da
Lei (Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo – site:
www.dividaativa.pge.sp.gov.br);
i) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, através da (Certidão Negativa de débitos referentes a Tributos
Mobiliários) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
j) As certidões das letras “b” e “g” poderão ser apresentadas conjuntas através da apresentação da certidão conjunta negativa
ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, emitida através do
link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1, pois
desde o dia 03/11/2014 não há emissão da certidão previdenciária. A Receita Federal expede uma única certidão que abrange
a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros.
k) As certidões constantes das letras “b” e “g” serão aceitas separadamente, caso ainda estejam com o prazo de validade em
vigor.
l) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que essa apresente alguma restrição;
m) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor;
n) O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período;
o) A não regularização da documentação relativa à regularidade fiscal implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.
Observações:
Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 206 do Código Tributário
Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).
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12.7.3 Documentação Complementar
a) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo (Anexo V):
b) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que não foram declarados
inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas, conforme modelo (Anexo III);
c) Declaração de Habilitação, conforme modelo (Anexo II);
d) Declaração de Enquadramento como ME, EPP ou MEI (Anexo IV)
12.7.4 Pesquisas
a) Pesquisa de Relação de apenados no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo resultado não conste a licitante, extraída
do site: https://tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados;
b) Pesquisa de Certidão Negativa de Inidôneo, extraída do site: https://contas.tcu.gov.br/
12.7.5 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, sendo aceita
somente quando expedida até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de entrega dos envelopes, desde que não
contenha o prazo de validade expresso, que será apresentada junto a Habilitação.
a.1) Se tratando de empresas que estejam em recuperação judicial, apresentar “certidão positiva de recuperação judicial” já
homologada pelo juízo competente e em pleno vigor.
12.7.6 Qualificação Técnica
a) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido em papel timbrado, fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, onde esteja declarado que a licitante tenha fornecido produto (s) semelhante (s) ao objeto da licitação, e em cujo teor
esteja claro a satisfação do atestante, em relação à qualidade do (s) produto (s) e cumprimento da(s) entrega(s)/ou realização(ões)
acordadas, devendo ser apresentado na Habilitação.
b) A empresa vencedora deverá apresentar a Licença de Funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária, com a validade
não expirada;
c) A empresa vencedora deverá apresentar CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) do Munícipio de
Cosmópolis, se a vencedora não for do Município de Cosmópolis, terá o prazo de 45 (Quarenta e Cinco) dias corridos para
providenciar local e toda documentação para posterior assinatura do Contrato e início da execução dos serviços (devendo ser
encaminhados via e-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br).
d) Para o exame de Mamografia a empresa CONTRATADA deverá ser cadastrada no Sistema de Informação do CA-SISCAN,
e efetuar a rotina de exigências do sistema a ser orientada pela Secretaria Municipal de Saúde.
12.7.7 A falta de qualquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de
prazo para complementação da documentação exigida para a Habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo
Pregoeiro.
13 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
13.1 O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e microempreendedores individuais
de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o
procedimento descrito a seguir:
13.1.1 Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de
preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
13.1.1.1 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
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13.1.2 Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a
que se referem os §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
13.1.2.1 Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for
proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
13.1.2.2 Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa. Neste caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de Habilitação,
na forma do item 12.7 deste Edital.
13.1.3 Caso ocorra a situação de empate descrita no item 13.1.2.1, o Pregoeiro convocará o representante da empresa de pequeno
porte, da microempresa ou microempreendedor individual mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema
eletrônico, a ofertar o lance inferior ao menor lance registrado para o item/lote no prazo de 5(cinco) minutos.
13.1.3.1 Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual que porventura possuam lances ou propostas na
mesma deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.
13.1.3.2 A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual que primeiro apresentar lance inferior
ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Pregoeiro, que encerrará a disputa do item/lote
na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de Habilitação e da proposta de preços, conforme Edital.
13.1.3.3 O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentalos. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão
considerados inválidos.
13.1.4 Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno
porte ou microempreendedor individual, seja desclassificada pelo Pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é
mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
13.1.5 No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, o Pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.
13.1.5.1 A partir da convocação de que trata o item 13.1.5, a microempresa de pequeno porte ou microempreendedor individual,
terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de mensagens”,
sob pena de preclusão de seu direito.
13.1.5.2 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual exercite o seu direito de apresentar
proposta inferior a mais bem classificada, terá a partir da apresentação desta no “chat mensagens”, conforme estabelece o item
12.7 deste Edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços.
13.1.5.3 O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual obedecerá
aos critérios gerais definidos neste Edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.
13.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco dias) úteis para a regularização da documentação, contados a partir da
notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver
manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.
14. – DOS RECURSOS
14.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema,
que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo
próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br.,
14.2 O proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando
sua intenção no prazo máximo de 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes obrigatório juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis na plataforma BBMNET, sob pena de preclusão de seu direito. Os interessados ficam,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
14.3 A falta de manifestação imediata do recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto
do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 114/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Licitatório Nº 11.676/2021
(COM COTA PRINCIPAL E COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS/SP, através do Prefeito Municipal, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
UNITÁRIO, objetivando a o Registro de Preços visando a Aquisição de exames diversos para o Munícipio de Cosmópolis
– MAC, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal N° 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 4.008
de 03 de novembro de 2009, Decreto N° 5.419 de 02 de março de 2020, Lei Complementar N° 123 de 14 de dezembro de 2006
com as alterações contidas na Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de
21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem:
Início
Data/Horário
04/11/2021

Recebimento das Propostas

Término
Data/Horário
18/11/2021 às 10:00hs

Abertura das Propostas
18/11/2021 às 10:00hs
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA E EDITAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou Prefeitura Municipal de Cosmópolis
diretamente no Setor de Compras e Licitações, sito na Rua Dr. Campos Sales, 398 Centro – Cosmópolis/SP 13.150-027 ou
compras@cosmopolis.sp.gov.br, pelo telefone (19) 3812-8030/ 8045.
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão
registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A Secretaria Municipal de Saúde e a Pregoeira Marilei Apda. Lima Marsola, designada pelo Decreto nº 5.751 de 27
de setembro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente,
realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO.
1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor, denominado Pregoeiro, mediante
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página
eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br
1.3 – Compõem o presente Edital os seguintes anexos:
I - Termo de Referência;
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II - Modelo Declaração de cumprimento aos requisitos de Habilitação;
III – Modelo Declaração de Idoneidade;
IV - Modelo de Declaração de Enquadramento como MEI, ME ou EPP;
V - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
VI - Modelo de Proposta Comercial;
VII - Termo de Ciência e Notificação;
VII - Modelo Minuta do Termo de Contrato;
IX - Declaração de documentos à disposição do TCE-SP.
2 - DO OBJETO:
2.1- A presente licitação tem por objeto Registro de Preços visando a Aquisição de exames diversos para o Munícipio de
Cosmópolis – MAC, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1- As despesas advindas do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
01.10.01.10.122.0007.2.002.3.3.90.39.50 – Recurso Próprio
01.10.02.10.301.0007.2.011.3.3.90.39.50 – PAB
01.10.02.10.302.0007.2.012.3.3.90.39.50 - MAC
4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências do Edital e o respectivo cadastramento
junto a BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias.
4.1.1 A licitação será dividida em itens, conforme ANEXO I, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem
de seu interesse, para licitantes legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a
todas as exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação solicitada, dia e horário informados no preâmbulo
deste Edital.
4.1.2 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) aptos à
participação no presente certame, aqueles que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.
4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
a) Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de Cosmópolis.
b) Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. Possuam
como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração
Pública do Município de Cosmópolis.
c) Estejam constituídas sob a forma de consórcio.
4.3 A participação em licitação expressamente reservada à Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI), por licitante que não se enquadre na definição legal reservada a essas categorias,
configura fraude ao certame, ficando o autor da conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar
e contratar com o Município de Cosmópolis, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais cominações legais
(Acórdão TCU 298/2011 – Plenário).
4.4 A licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, caso queira usar os benefícios Lei
Complementar nº 123/2006, deverá apresentar junto ao credenciamento, declaração de enquadramento assinada pelo
representante legal ou credenciado, declarando ainda que não se enquadre em nenhum dos casos previstos no art. 3º, parágrafo
4º da mesma Lei.
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4.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;
4.7 A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item acima, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.
4.8 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
5 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
5.1 Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do Edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o
fizer em até 3 (três) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas.
5.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, em até três dias úteis anteriores
a data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, no site BBMNet – Licitações Púbicas.
5.3 As repostas aos pedidos de esclarecimento serão divulgados pelo sistema e vincularão aos participantes e a administração.
5.4 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu
representante, manifestando sua intenção no prazo de mínimo 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendolhes obrigatório juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis na plataforma da BBMNET, sob pena de preclusão de seu
direito. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente.
5.5 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse
direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
5.6 Eventual impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro ou protocolado na Prefeitura Municipal de Cosmópolis
endereçado ao Setor de Compras e Licitações, no endereços no preâmbulo, encaminhados para o mesmo endereço através de
serviço de postagem ou podendo também ser encaminhados por meio do sistema BBMNet Licitações com cópia para o e-mail
compras@cosmopolislsp.gov.br , devendo ser respeitado os prazos e horário de expediente das 08:00 às 16:00 horas.
6 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
6.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
6.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3 - abrir as propostas de preços;
6.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
6.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
6.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
6.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
6.1.8 - declarar o vencedor;
6.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
6.1.10 - elaborar a ata da sessão;
6.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
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7 – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
7.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de
licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.
7.2 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de
atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br
7.2.1 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos
canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através
dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
8 – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES
8.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br
opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”
8.1.1 As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na
primeira página deste edital.
8.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
8.3 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
8.3.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício
somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia
e hora para a continuidade da sessão.
8.4 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e
horário para a continuidade do certame.
8.5 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser
acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações,
desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de
abertura desta licitação, conforme disposição legal.
9.2.1 Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
9.2.1.1 Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.
9.2.1.2 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico
com o VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, conforme solicitado.
9.2.1.3 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e
neles deverão estar inclusas todas as despesas, tais como, frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes
sobre o fornecimento do objeto licitado.
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9.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações
no campo “FICHA TÉCNICA” ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira
de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio.
9.3.1. A licitante que se identificar de qualquer forma durante a sessão, será desclassificada.
10 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES
10.1 A partir do horário previsto no Edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de
preços recebidas pelo sítio já indicado no preâmbulo deste Edital, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
10.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão
de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro
e valor.
10.2.1 Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.
10.2.2 Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu
último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.
10.3 Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao Pregoeiro a abertura e gerenciamento
simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.
10.4 ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema
informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe
duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o
encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos
02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s
a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim,
sucessivamente.
10.5 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.
10.6 Iniciadas a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item
também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe
duas”, é exibido.
10.7 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI.
10.8 O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da
etapa de lances.
10.9 Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não serão aceitos pedidos de desclassificação
do licitante para o lote/itens alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a
sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante
aduzindo em defesa, causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.
11 – JULGAMENTO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "MENOR PREÇO UNITÁRIO", podendo encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por item/lote, para
que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações
técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.
11.2 O objeto proposto pela licitante deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termo de Referência ANEXO
I.

5

Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8030

11.3 O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
11.4 Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro
negociará a redução do preço com o licitante.
11.5 Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará a regularidade de situação do
autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das
demais exigências para habilitação contidas no item 12 deste Edital.
11.6 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
11.7 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.
11.8 A proposta readequada da empresa vencedora deverá ser enviada no e-mail licitacosmopolis@gmail.com
/compras@cosmopolis.sp.gov.br e deverá conter:
11.8.1 Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto;
11.8.2 O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
11.8.3 Especificação completa do produto oferecido conforme Termo de Referência deste Edital;
11.8.4 Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
11.8.5 Dados do responsável pela assinatura do Contrato.
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1 Os documentos relativos à Habilitação da licitante vencedora previstos neste item, bem como, as declarações solicitadas
neste Edital, (quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP/ME enviar também o Anexo IV), deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio do sistema BBMNET, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O(s) documento(s) que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que for(em) original(is), deverá(ão)
ser autenticado(s) ou assinados digitalmente.
12.2 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos
termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
12.3 A licitante que não possuir assinatura digital, deverá postar dentro de 24 (vinte e quatro) horas via correio (comprovante
com o código de rastreio) ou em até 3 (três) dias úteis entregar pessoalmente, contados da solicitação do Pregoeiro juntamente
com a proposta final assinada e carimbada, os documentos de Habilitação relativos ao item 12.1, originais ou cópias autenticadas
à Prefeitura Municipal de Cosmópolis, localizada na Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro – Cosmópolis/SP - Cep: 13150-027,
aos cuidados do Departamento de Compras e Licitações. Desde de que anexados no portal da BBMNET.
12.3.1 O código de rastreio da postagem deverá ser encaminhada ao Setor de Licitações através do e-mail:
licitacosmopolis@gmail.com / compras@cosmopolis.sp.gov.br.
12.4 O não cumprimento do envio e ou entrega e o não encaminhamento pelo portal da plataforma BBMNET, dos
documentos de Habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como
as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
12.5 A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados
eletronicamente.
12.6 Franqueada vista aos interessados dos documentos de Habilitação, o prazo para análise será informado via “chat”, logo,
será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
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12.7 A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação
jurídica, regularidade fiscal, documentação complementar, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica:
12.7.1 Habilitação Jurídica, conforme o caso:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou a última alteração contratual, se houver, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) 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 atividade assim o exigir.
e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, no caso de MEI;
f) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou
mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da
Equipe de Apoio, quando apresentados pessoalmente dentro do prazo estipulado neste Edital.
12.7.2 Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ – Comprovante de Inscrição
e de Situação Cadastral);
b) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), através da (Certidão Negativa de Débitos relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5452 de 1º de maio de 1943,
com validade em vigor na data da apresentação (CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);
e) O prazo de validade dos documentos necessário à habilitação deverá estar em vigência na data da abertura do
presente Pregão, sob pena de inabilitação do Licitante;
f) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (Cadastro de Contribuinte de ICMS – Cadesp) ou Municipal
(Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral) do domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo compatível
de atividade com o objetivo contratual;
g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da
Lei; (Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
h) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da
Lei (Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo – site:
www.dividaativa.pge.sp.gov.br);
i) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, através da (Certidão Negativa de débitos referentes a Tributos
Mobiliários) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
j) As certidões das letras “b” e “g” poderão ser apresentadas conjuntas através da apresentação da certidão conjunta negativa
ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, emitida através do
link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1, pois
desde o dia 03/11/2014 não há emissão da certidão previdenciária. A Receita Federal expede uma única certidão que abrange
a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros.
k) As certidões constantes das letras “b” e “g” serão aceitas separadamente, caso ainda estejam com o prazo de validade em
vigor.
l) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que essa apresente alguma restrição;
m) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor;
n) O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período;
o) A não regularização da documentação relativa à regularidade fiscal implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.
Observações:
Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 206 do Código Tributário
Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).
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12.7.3 Documentação Complementar
a) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo (Anexo V):
b) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que não foram declarados
inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas, conforme modelo (Anexo III);
c) Declaração de Habilitação, conforme modelo (Anexo II);
d) Declaração de Enquadramento como ME, EPP ou MEI (Anexo IV)
12.7.4 Pesquisas
a) Pesquisa de Relação de apenados no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo resultado não conste a licitante, extraída
do site: https://tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados;
b) Pesquisa de Certidão Negativa de Inidôneo, extraída do site: https://contas.tcu.gov.br/
12.7.5 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, sendo aceita
somente quando expedida até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de entrega dos envelopes, desde que não
contenha o prazo de validade expresso, que será apresentada junto a Habilitação.
a.1) Se tratando de empresas que estejam em recuperação judicial, apresentar “certidão positiva de recuperação judicial” já
homologada pelo juízo competente e em pleno vigor.
12.7.6 Qualificação Técnica
a) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido em papel timbrado, fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, onde esteja declarado que a licitante tenha fornecido produto (s) semelhante (s) ao objeto da licitação, e em cujo teor
esteja claro a satisfação do atestante, em relação à qualidade do (s) produto (s) e cumprimento da(s) entrega(s)/ou realização(ões)
acordadas, devendo ser apresentado na Habilitação.
b) A empresa vencedora deverá apresentar a Licença de Funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária, com a validade
não expirada;
c) A empresa vencedora deverá apresentar CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) do Munícipio de
Cosmópolis, se a vencedora não for do Município de Cosmópolis, terá o prazo de 45 (Quarenta e Cinco) dias corridos para
providenciar local e toda documentação para posterior assinatura do Contrato e início da execução dos serviços (devendo ser
encaminhados via e-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br).
d) Para o exame de Mamografia a empresa CONTRATADA deverá ser cadastrada no Sistema de Informação do CA-SISCAN,
e efetuar a rotina de exigências do sistema a ser orientada pela Secretaria Municipal de Saúde.
12.7.7 A falta de qualquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de
prazo para complementação da documentação exigida para a Habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo
Pregoeiro.
13 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
13.1 O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e microempreendedores individuais
de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o
procedimento descrito a seguir:
13.1.1 Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de
preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
13.1.1.1 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
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13.1.2 Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a
que se referem os §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
13.1.2.1 Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for
proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
13.1.2.2 Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa. Neste caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de Habilitação,
na forma do item 12.7 deste Edital.
13.1.3 Caso ocorra a situação de empate descrita no item 13.1.2.1, o Pregoeiro convocará o representante da empresa de pequeno
porte, da microempresa ou microempreendedor individual mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema
eletrônico, a ofertar o lance inferior ao menor lance registrado para o item/lote no prazo de 5(cinco) minutos.
13.1.3.1 Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual que porventura possuam lances ou propostas na
mesma deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.
13.1.3.2 A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual que primeiro apresentar lance inferior
ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Pregoeiro, que encerrará a disputa do item/lote
na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de Habilitação e da proposta de preços, conforme Edital.
13.1.3.3 O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentalos. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão
considerados inválidos.
13.1.4 Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno
porte ou microempreendedor individual, seja desclassificada pelo Pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é
mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
13.1.5 No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, o Pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.
13.1.5.1 A partir da convocação de que trata o item 13.1.5, a microempresa de pequeno porte ou microempreendedor individual,
terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de mensagens”,
sob pena de preclusão de seu direito.
13.1.5.2 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual exercite o seu direito de apresentar
proposta inferior a mais bem classificada, terá a partir da apresentação desta no “chat mensagens”, conforme estabelece o item
12.7 deste Edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços.
13.1.5.3 O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual obedecerá
aos critérios gerais definidos neste Edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.
13.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco dias) úteis para a regularização da documentação, contados a partir da
notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver
manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.
14. – DOS RECURSOS
14.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema,
que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo
próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br.,
14.2 O proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando
sua intenção no prazo máximo de 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes obrigatório juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis na plataforma BBMNET, sob pena de preclusão de seu direito. Os interessados ficam,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
14.3 A falta de manifestação imediata do recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto
do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
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14.4 Os memoriais de recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados por meio eletrônico no sítio
www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, com cópia para o e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br
14.5 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade
competente.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor.
15.2 Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).
15.3 A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.
16 - FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a partir da convocação o licitante vencedor terá o prazo de 03 (três)
dias úteis para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
16.2 A recusa injustificada do convocado em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar, retirar a Ata de Registro de Preços ou
devolvê-la, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades
aludidas neste Edital.
16.3 É facultado à CONTRATANTE, quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo e
condições estabelecidos, convocar os demais proponentes remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação, independentemente da cominação prevista no edital.
17 - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1 A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre a Prefeitura Municipal de Cosmópolis e a licitante vencedora dos itens terá
início a partir da sua assinatura.
17.2 A Prefeitura não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro de Preços, podendo a seu critério cancelá-lo ou
promover licitação específica quando julgar conveniente, desde que, nos termos do artigo 15, § 4º da Lei 8.666/93, seja
assegurada à empresa detentora da ata a preferência em igualdade de condições.
17.3 Uma vez registrados o menor preço dos itens, a Administração poderá convocar a detentora do Registro a executar os
respectivos itens, na forma e condições fixadas no presente Edital e na Ata de Registro de Preços.
18 - DO TERMO DE ATA
18.1 A licitante classificada em primeiro lugar será convocada, após Homologação do processo licitatório pela autoridade
competente, para assinar a Ata de Registro de Preços.
18.2 Na hipótese de não atendimento à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou havendo recusa em fazê-lo,
fica facultado à Administração, desde que haja conveniência, proceder ao chamamento das demais licitantes, observada a ordem
de classificação das propostas e desde que o fornecimento do objeto seja feito nas mesmas condições da primeira classificada,
inclusive quanto aos preços atualizados monetariamente.
18.3 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Termo de Ata, caracterizará o descumprimento da obrigação
assumida, sujeitando-se à multa de 5% (cinco por cento) sobre o seu valor estimativo, cumulada com a sua suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ficando
sujeita, ainda, às demais sanções previstas nas legislações que regem esta licitação.
18.4 Os atos decorrentes da nova convocação a que se refere o item serão realizados eletronicamente através do “chat”, com a
convocação direta das licitantes remanescentes classificadas para a análise da aceitabilidade da taxa ofertada, e se for o caso, a
apresentação da Habilitação, com observância de todos os termos previstos neste Edital.
18.5 Os preços que vigorarão na Ata de Registro de Preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela
adequada e perfeita aquisição do objeto, e pelo pagamento dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais
e quaisquer outras despesas.
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19 - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida ou cancelada, de pleno direito, quando:
19.1.1 A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
19.1.2 A detentora não formalizar a Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido ou se a Prefeitura não aceitar suas justificativas;
19.1.3 A detentora der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Registro de Preços;
19.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro de Preços;
19.1.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
19.1.6 Por razões de interesse público devidamente motivado e justificadas pela Secretaria solicitante;
19.1.7 Sempre que ficar constatado que a Detentora perdeu qualquer das condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
19.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem será feito por e-mail ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
19.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário
Oficial da União e Jornal de Circulação local, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o a partir preço registrado
da última publicação.
19.4 Pela Detentora, quando mediante solicitação por escrito comprovar encontrar-se impossibilitada de cumprir as exigências
da Ata de Registro de Preços.
19.5 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 90
(noventa) dias, ficando facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas neste Edital, caso não aceitas as razões
do pedido.
20 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses.
21. FISCALIZAÇÃO
21.1 A fiscalização do perfeito cumprimento do objeto desta licitação será feita através da Secretaria de Saúde, sendo o gestor
da Ata de Registro de Preços o Sra. Katiana de Sousa Santos, CPF nº 918.724.563-91, Recepcionista - Efetiva, e o mesmo
responsável pelo recebimento dos produtos, podendo acionar órgão técnico competente sempre que necessário
21.1.1 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
22 - DO REAJUSTE
22.1 - O preço será fixo e irreajustável.
23 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO
23.1 A Contratada receberá do Setor de Compras e Licitações, uma autorização de execução de serviço sempre que a Secretaria
Municipal de Saúde precisar dos serviços.
23.2 A contratada deverá realizar os exames conforme Anexo I – Termo de Referência;
23.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedandose qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
23.4 A fiscalização designada poderá rejeitar, a qualquer tempo, qualquer parte do fornecimento, ou as normas que regem o
assunto. A Contratada deverá dar todas as informações e cooperação solicitadas pela Contratante.
23.5 Visando a execução do objeto deste Edital, a Contratada se obriga a:
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23.5.1 Dar ciência a Contratante, através da fiscalização imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
na execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência;
23.5.2 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
23.5.3 A ausência ou omissão da fiscalização da Contratante não eximirá a Contratada das responsabilidades previstas na Lei
ou no contrato, que regem o assunto;
23.6 A presente Licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o município, revoga-la, no todo ou em parte,
por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovados ou anulá-la por legalidade, de ofício ou por
provocação, mediante ato escrito e fundamentado.
23.7 As Notas Fiscais serão emitidas conforme execução do serviço e deverá indicar na Nota Fiscal (NF-e) o número do
Pregão para melhor identificação.
23.8 O pagamento será em até 30 (trinta) dias posteriores à data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica.
23.9 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou
acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável,
bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso
verificado.
24 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1 Aos proponentes que ensejarem o retardamento da assinatura do contrato ou da entrega do objeto licitado, não mantiverem
a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou
cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos
causados:
a) advertência;
b) multa, sendo:
b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou o cumprimento em desacordo com os termos
do Edital ou do Contrato, até o 15º (décimo quinto) dia, calculado sobre o valor remanescente do contrato, por ocorrência;
b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do
objeto, ou o cumprimento em desacordo com os Termos do Edital ou do Contrato, podendo ensejar a rescisão contratual; e
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir
do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos e, se for
o caso, descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 5(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
24.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos
prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
24.3 As multas previstas no subitem 24.1 “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do
certame da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
25 - DISPOSIÇÕES FINAIS
25.1 A presente licitação necessariamente em contratação, podendo a autoridade competente revogá-la, no todo ou em parte, por
razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovadas ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação mediante ato escrito e fundamentado, divulgando na imprensa oficial para conhecimento dos participantes da
licitação. O Pregoeiro poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
25.2 É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
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25.3 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo
Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
25.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
25.5 Não serão admitidas a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto do contrato, a associação do
contrato com outrem, bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, que impliquem em substituição do contratado por outra
pessoa.
25.6 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do
Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada na própria sessão, sem prejuízo de outras formas de publicidade.
25.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de
comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial da União e Semanário Eletrônico.
25.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, observada a legislação pertinente.
25.9 O pregoeiro poderá, até o dia anterior á data prevista no preâmbulo deste Edital, alterar as condições do mesmo, as
especificações e qualquer exigência pertinente a este certame, desde que fixe um novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis
a contar da publicação das alterações, ou caso as alterações não sejam significativas (não altere substancialmente o teor da
proposta) manterá a data para entrega dos documentos. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis pessoalmente, no endereço
constante no preâmbulo deste Edital.
25.10 As interessadas poderão formular consultas, sempre por escrito e na abordagem do caso concreto, até 02 (dois) dias úteis
antes da abertura dos envelopes, dirigindo-se ao Pregoeiro, que atende ao público de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00
às 16:00 horas, com endereço no preâmbulo deste Edital.
25.11 Consideram-se partes integrante e indivisível deste Instrumento quaisquer condições que estiverem inclusas em seus
Anexos.
25.12 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro
da Comarca de Cosmópolis-SP.

Prefeitura Municipal de Cosmópolis, 03 de novembro de 2021.

.................................................................
Sr. Antônio Claúdio Felisbino Junior
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021
Processo Licitatório nº 11.676/2021
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Considerações Preliminares
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é o Registro de Preços visando a Aquisição de exames diversos para o
Munícipio de Cosmópolis – MAC
2. Especificação:
 A execução dos exames (PAB e MAC) deverão ser realizados no Município de Cosmópolis, devendo a CONTRATADA
ter:
•

Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária

•

CNES (decorrente da necessidade de informação da produção) no Município de Cosmópolis).

 Se a empresa vencedora não for do Município de Cosmópolis, terá o prazo de 45 (Quarenta e Cinco) dias corridos para
providenciar local e toda a documentação para posterior assinatura do contrato e início da execução dos serviços.
 Para o exame de mamografia, a CONTRATADA, deverá ser cadastrada no Sistema de Informação do CA-SISCAN, e
efetuar a rotina de exigências do sistema a ser orientada pela Secretaria de Saúde de Cosmópolis.
 O pagamento será realizado em conformidade com o relatório emitido pelo sistema, que acompanhará a Nota Fiscal.
 Os demais exames, após executado deverão ser confirmados no sistema SISREG (executante), emitindo relatório mensal
que deverá acompanhar a Nota Fiscal.
 Os exames deverão ser laudados por Médicos em conformidade com o CBO (Código Brasileiro de Ocupação), vinculados
no CNES.
 Os Exames serão realizados em conformidade com a necessidade da Secretaria de Saúde de Cosmópolis.

Cota reservada – EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP.
ITEM

QTDE

UNID

DESCRIÇÃO

01

70

SRV

Biopsias diversas partes (coleta e análise)

02

400

SRV

Densitometria óssea, corpo inteiro, avaliação de massa

03

250

SRV

Doppler de Carótidas

04

50

SRV

Exame EED (Esôfago-estômago-duodenografia)

05

150

SRV

Exame de Eletroencefalograma

06

120

SRV

Exame Oftalmo Topografia
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07

120

SRV

Exame Campimetria

08

120

SRV

Exame Paquimetria

09

250

SRV

Exame Expirometria, função pulmonar

10

300

SRV

Exame Holter 24 horas

11

350

SRV

Exame Impedânciometria

12

240

SRV

Exame Mapa

13

360

SRV

Videonasolaringoscopia

14

70

SRV

Exame Otoneurológico

15

500

SRV

Teste de Orelhinha

16

200

SRV

Exame de Tomografia qualquer parte sem contraste

17

20

SRV

US Próstata Transretal

18

20

SRV

US Transfontanela

Cota Principal – Ampla Participação
ITEM
19

QTDE
250

UNID

DESCRIÇÃO
Estudo Imuno histoquímico a partir de amostra coletada por biópsia/punção
qualquer parte

SRV

20

620

SRV

Colonoscopia, incluindo quando necessário exérese de pólipo + biópsia

21

70

SRV

Colonoscopia com preparo, em ambiente hospitalar e ou internado, incluindo
quando necessário exérese de pólipo + biópsia

22

2.000

SRV

Doppler de Membros

23

1.400

SRV

Exame Ecocardiograma

24

1.500

SRV

25

2.000

SRV

Exame de Endoscopia digestiva alta, incluindo quando necessário exérese de pólipo
+ teste de uréase + biópsia
Exame de Mamografia bilateral Digital

26

180

SRV

Exame Punção Tireoide /PAAF

27

500

SRV

Teste Ergométrico

28

350

SRV

Exame de Tomografia qualquer parte com contraste

29

2.500

SRV

US Abdômen /Pélvico / Urinário /Próstata
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30

2.200

SRV

US Articulação

31

700

SRV

US Diversos – Partes moles / Inguinal / Tireóide / Cervical

32

800

SRV

Exame US Mama

33

1.500

SRV

Exame US Obstétrico

34

25.000

SRV

Exame US Transvaginal

35

1.500

SRV

US Morfológico

36

1.500

SRV

US Doppler Obstétrico com Transnucência Nucal

37

800

SRV

US Doppler Obstétrico

16

249

250 Cosmópolis, 04 de Novembro de 2021

Semanário Oficial

Ano V Edição 362

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8030

ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021
Processo Licitatório nº 11.676/2021
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu ______________________________ (nome completo), RG nº _______________,
representante credenciado da
_____________________________________________
(denominação
da
pessoa
jurídica),
CNPJ
nº
__________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os
requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº ......./2021, realizado pela Prefeitura
Municipal de Cosmópolis SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

____________________, ____ de ____________de 2021

____________________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021
Processo Licitatório nº 11.676/2021

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de
Cosmópolis, na modalidade Pregão Eletrônico nº ....../2021, que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder
Público, em quaisquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

___________________, _____de _____________________de 2021

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
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ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021
Processo Licitatório nº 11.676/2021
(Obs.: Apresentar fora dos envelopes – no credenciamento se for o caso)
(MODELO) DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o N° ________________, por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ________________________________portador(a) da Carteira de
Identidade N° ____________________, do CPF n°__________________________, DECLARA sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data é considerada:
(....) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1° do art. 18A.° da Lei Complementar N° 123, de
14/12/2006.
(...) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3° da Lei Complementar N° 123, de 14/12/2006.
(...) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3° da Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro
de 2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4° do art. 3° da Lei Complementar N° 123, de 14
de dezembro de 2006.

.................... , .............. de .........................de 2021

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
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ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021
Processo Licitatório nº 11.676/2021
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666,
de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

____________________, _____de ____________de 2021.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO VI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021
Processo Licitatório nº 11.676/2021
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
A proposta deverá ser elaborada, obedecendo ao seguinte roteiro:
1 – REFERÊNCIAS DA EMPRESA:
Razão Social: ________________________________________________________________________________________
CNPJ: ______________________________________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________________________
Fone e Fax: ______________________E-mail:_____________________________Contato: __________________________
Banco que a empresa mantém conta corrente: _______________________________________________________________
Agência: _______________ Conta Corrente N° ____________________________________________________________
2. Especificação dos materiais:
Cota reservada – EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP.
ITEM

QTDE

UNID

DESCRIÇÃO

01

70

SRV

Biopsias diversas partes (coleta e análise)

02

400

SRV

Densitometria óssea, corpo inteiro, avaliação de massa

03

250

SRV

Doppler de Carótidas

04

50

SRV

Exame EED (Esôfago-estômago-duodenografia)

05

150

SRV

Exame de Eletroencefalograma

06

120

SRV

Exame Oftalmo Topografia

07

120

SRV

Exame Campimetria

08

120

SRV

Exame Paquimetria

09

250

SRV

Exame Expirometria, função pulmonar

10

300

SRV

Exame Holter 24 horas

11

350

SRV

Exame Impedânciometria

12

240

SRV

Exame Mapa

13

360

SRV

Videonasolaringoscopia

Valor
Unitário
R$
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14

70

SRV

Exame Otoneurológico

15

500

SRV

Teste de Orelhinha

16

200

SRV

Exame de Tomografia qualquer parte sem contraste

17

20

SRV

US Próstata Transretal

18

20

SRV

US Transfontanela
Valor Total da Proposta: R$...............(…)

Cota Principal – Ampla Participação
ITEM

QTDE

UNID

DESCRIÇÃO

Valor
Unitário
R$

19

250

SRV

Estudo Imuno histoquímico a partir de amostra coletada
por biópsia/punção qualquer parte

20

620

SRV

Colonoscopia, incluindo quando necessário exérese de pólipo
+ biópsia

21

70

SRV

Colonoscopia com preparo, em ambiente hospitalar e ou
internado, incluindo quando necessário exérese de pólipo +
biópsia

22

2.000

SRV

Doppler de Membros

23

1.400

SRV

Exame Ecocardiograma

24

1.500

SRV

25

2.000

SRV

Exame de Endoscopia digestiva alta, incluindo quando
necessário exérese de pólipo + teste de uréase + biópsia
Exame de Mamografia bilateral Digital

26

180

SRV

Exame Punção Tireoide /PAAF

27

500

SRV

Teste Ergométrico

28

350

SRV

Exame de Tomografia qualquer parte com contraste

29

2.500

SRV

US Abdômen /Pélvico / Urinário /Próstata

30

2.200

SRV

US Articulação

31

700

SRV

US Diversos – Partes moles / Inguinal / Tireóide / Cervical

32

800

SRV

Exame US Mama

33

1.500

SRV

Exame US Obstétrico

34

25.000

SRV

Exame US Transvaginal

22
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35

1.500

SRV

US Morfológico

36

1.500

SRV

US Doppler Obstétrico com Transnucência Nucal

37

800

SRV

US Doppler Obstétrico
Valor Total da Proposta: R$...............(…)

OBSERVAÇÕES:
- Validade da proposta será de 60 dias corridos;
- Nos preços ofertados deverão estar inclusos todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros,
descarga do produto e outras quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os produtos ofertados;
- A proponente deverá informar os dados da pessoa que irá assinar o Contrato/ ou Contrato de Preços, caso for
vencedora da licitação:
Nome:
RG:
- Órgão Emissor:
CPF:
Endereço:
Endereço Eletrônico Comercial e Particular:
Telefone pessoal e profissional:

________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA LICITANTE
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ANEXO VII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Este termo deverá ser assinado somente pela licitante vencedora do certame)
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
CONTRATADO:
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO: Registro de Preços visando a Aquisição de exames diversos para o Munícipio de Cosmópolis – MAC
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 nº 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 nº 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.
LOCAL e DATA:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo: Prefeito Municipal
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:

RG:
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ANEXO VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº .../2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../2021
CONTRATO LT Nº ....../2021
O MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS, inscrito no CNPJ sob o nº 44.730.331/0001-52, com sede à Rua Dr. Campos Sales 398
Centro, Cosmópolis SP, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ..............,
inscrito no CPF N° ................... e a empresa ........., inscrita no CNPJ sob o nº ........., a Rua .........., representada neste ato pelo(a)
.........., portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. ....... e inscrito(a) no CPF/MF sob nº ......., residente e domiciliado à ..............,
resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº
..../2021, na modalidade Pregão Eletrônico nº ..../2021, do tipo menor preço unitário do item, sob a regência da Lei Federal nº
10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este Contrato tem como objeto o Registro de Preços visando a Aquisição de exames diversos para o Munícipio de
Cosmópolis – MAC
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a solicitação, autorização, acompanhamento, fiscalização, conferência dos
produtos objeto deste Contrato será realizado através da Secretaria Municipal de Saúde, sendo o gestor do Contrato o Sra. Katiana
de Souza Santos, CPF nº 918.724.563-91, cargo: Recepcionista, Efetiva, podendo acionar o órgão competente sempre que
necessário;
§ 1º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA– CONDIÇÕES EXECUÇÃO DOS DE SERVIÇOS E DO PAGAMENTO
3.1 A Contratada receberá do Setor de Compras e Licitações, uma autorização de execução de serviço sempre que a Secretaria
Municipal de Saúde precisar dos serviços.
3.2 A contratada deverá realizar os exames conforme Anexo I – Memorial Descritivo;
3.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedandose qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
3.4 A fiscalização designada poderá rejeitar, a qualquer tempo, qualquer parte do fornecimento, ou as normas que regem o
assunto. A Contratada deverá dar todas as informações e cooperação solicitadas pela Contratante.
3.5 Visando a execução do objeto deste Edital, a Contratada se obriga a:
3.5.1 Dar ciência a Contratante, através da fiscalização imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência;
3.5.2 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
3.5.3 A ausência ou omissão da fiscalização da Contratante não eximirá a Contratada das responsabilidades previstas na Lei
ou no contrato, que regem o assunto;
3.6 A presente Licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o município, revoga-la, no todo ou em parte,
por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovados ou anulá-la por legalidade, de ofício ou por
provocação, mediante ato escrito e fundamentado.
3.7 As Notas Fiscais serão emitidas conforme execução do serviço e deverá indicar na Nota Fiscal (NF-e) o número do Pregão
para melhor identificação.
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3.8 O pagamento será em até 30 (trinta) dias posteriores à data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica
3.9 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou
acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação
aplicável, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em
relação ao atraso verificado.
CLÁUSULA QUARTA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
Esta Ata de Registro de Preços firmada entre o Órgão Gerenciador e a Detentora terá validade de 12 meses a contar de sua
assinatura.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
5.1 O Órgão Gerenciador obriga-se a:
a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação
definidos pelos participantes da Ata;
b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro de Preços.
c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas
condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de
Registro de Preços;
e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata de Registro de Preços;
f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente Ata de Registro de
Preços.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
a) assinar a Ata de Registro de Preços;
b) entregar os produtos conforme autorização de fornecimento;
c) entregar conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro de Preços;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR
referentes às condições firmadas na presente Ata de Registro de Preços;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas
validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de
Registro de Preços;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
Os preços referidos na Cláusula Primeira são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos nos
mesmos todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da DETENTORA.
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito nos casos de:
8.2 Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
8.2.1 A Detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
8.2.2 A Detentora não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se
a Administração não aceitar sua justificativa;
8.2.3 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
8.2.4 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
8.2.5 Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Administração;
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8.2.6 Sempre que ficar constatado que a Detentora da Ata perdeu quaisquer das condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
8.2.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
8.2.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Estado e Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.
8.3 Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da
Ata de Registro de Preços.
8.3.1 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 90 (noventa)
dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não sejam aceitas as
razões do pedido.
8.4 A Administração, poderá, a seu critério, convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, nos termos do edital para
assumirem o objeto da Ata de Registro de Preços, desde que concordem com o fornecimento nas condições propostas pela
Detentora.
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES
9.1 A inexecução total desta Ata de Registro de Preços, importará à DETENTORA a suspensão do direito de contratar com
qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde já fixado em 05 anos ou 60 meses conforme artigo 7º da
Lei nº 10.520/02, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como multa de 10% (dez por cento), sobre o valor
remanescente da Ata de Registro de Preços.
9.1.1 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terão caráter compensatório, mas
simplesmente moratório e, portanto, não eximem a DETENTORA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os
seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.
9.2 Se a DETENTORA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e
88 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações da Lei Federal nº 8.883/94, sem prejuízo das sanções do art. 7º da Lei nº
10.520/02.
9.3 Será propiciada defesa à DETENTORA, antes da imposição das penalidades elencados nos itens precedentes.
9.4 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a DETENTORA tiver direito ou recebidos
de forma amigável diretamente da DETENTORA ou, caso necessário, cobrados pela via judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
10.1 A inexecução total ou parcial desta Ata, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará
também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93.
10.2 A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93.
10.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a
DETENTORA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Ata de
Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da
legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em
especial no que diz respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n° 3214, de 08-07-1978, do
Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do ÓRGÃO
GERENCIADOR ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.
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11.2 A DETENTORA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou a terceiros,
por si ou por seus sucessores e representantes na execução do objeto contratado, isentando o ÓRGÃO GERENCIADOR de toda
e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.
11.3 A DETENTORA é responsável direta e exclusivamente, pela execução do objeto, danos e prejuízos que ele venha
diretamente ou indiretamente, a provocar ou causar para o ÓRGÃO GERENCIADOR ou para terceiros, isentando o ÓRGÃO
GERENCIADOR de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.
11.4 O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução do objeto deste,
mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados.
11.5 O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se também o direito de recusar o objeto se este não atender às especificações, ou que
sejam considerado inadequado pela fiscalização, os quais serão repostos pela DETENTORA, às suas expensas, sem nenhum
ônus para o ÓRGÃO GERENCIADOR.
11.6 A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação.
11.7 Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da lei nº 8.666/93, que regulamenta as licitações e contratações
promovidas pela Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – TOLERÂNCIA
Se qualquer das partes, em benefício da outra, permitir, mesmo que por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de
qualquer dos itens e condições desta Ata de Registro de Preços e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de
qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VALOR GLOBAL ESTIMADO DAS FUTURAS CONTRATAÇÕES:
Dá-se a presente Ata de Registro de Preços, o valor total estimado de R$ ___________ (________), para todos os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VIGÊNCIA
Esta Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
Na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e DETENTORA, assinarão Termo de Ciência e Notificação, relativo, se for o caso,
à transmissão deste Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
16.1 Elegem as partes o Foro da Comarca de Cosmópolis, Estado de São Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de
direitos e obrigações desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam a presente Ata de Registro de Preços,
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.
Cosmópolis, ___de ___________ de 2021
_______________________________________
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS
Testemunhas: _______________________

________________________________
DETENTORA

_______________________

Cosmópolis, .... de ................. de 2021
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ANEXO IX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021
Processo Licitatório nº 11.676/2021
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA: 03(Três) meses
OBJETO: Registro de Preços visando a Aquisição de exames diversos para o Munícipio de Cosmópolis – MAC.
VALOR (R$): ____________.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado
na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Cosmópolis, _____________.

RESPONSÁVEL:
Antônio Claudio Felisbino Junior – Prefeito Municipal
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO
MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 115/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Licitatório nº 10.378/2021
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA(ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS/SP, através do Prefeito Municipal, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
UNITÁRIO DO ITEM), objetivando o Registro de preços para a Aquisição de Uniformes para Secretaria de Saúde,
conforme especificações constantes no Anexo I do Edital, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital. O
procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal N° 10.024
de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 4.008 de 03 de novembro de 2009, Decreto N° 5.419 de 02 de março de 2020,
Lei Complementar n°123 de 14 de dezembro de 2006 com as alterações contidas na Lei Complementar 147 de 07 de agosto de
2014 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem:
Início
Data/Horário
04/11/2021

Recebimento das Propostas

Término
Data/Horário
19/11/2021 às 10:00hs

Abertura das Propostas
19/11/2021 às 10hs:01min
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA E EDITAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou Prefeitura Municipal de Cosmópolis
diretamente no Setor de Compras e Licitações, sito na Rua Dr. Campos Sales, 398 Centro – Cosmópolis/SP 13.150-027 ou
compras@cosmopolis.sp.gov.br, pelo telefone (19) 3812-8030/ 8045.
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão
registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A Secretaria de Saúde e a Pregoeira Marilei Apda. Lima Marsola, designada pelo Decreto nº 5.751 de 27 de setembro de
2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM.
1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor, denominado Pregoeiro, mediante
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página
eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br.
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1.3 – Compõem o presente Edital os seguintes anexos:
I - Termo de Referência;
II - Modelo Declaração de cumprimento aos requisitos de Habilitação;
III – Modelo Declaração de Idoneidade;
IV - Modelo de Declaração de Enquadramento como MEI, ME ou EPP;
V - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
VI - Modelo de Proposta Comercial;
VII - Termo de Ciência e Notificação;
VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços;
IX - Modelo Minuta do Termo de Contrato;
X - Declaração de documentos à disposição do TCE-SP.
2 - DO OBJETO:
2.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para a Aquisição de Uniformes para Secretaria de Saúde,
conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 - As despesas advindas do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
Recurso Próprio: 01.10.01.10.122.0007.2.002.3.3.90.30.23 MAC: 01.10.02.10.302.0007.0.012.3.3.90.30.23
Atenção Básica: 01.10.02.10.301.0007.2.011.3.3.90.30.23

VISA: 01.10.02.10.304.0007.2.002.3.3.90.30.23

4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências do Edital e o respectivo cadastramento
junto a BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias.
4.1.1 A licitação será dividida em itens, conforme ANEXO I, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem
de seu interesse, para licitantes legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a
todas as exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação solicitada, dia e horário informados no preâmbulo
deste Edital.
4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
a) Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de Cosmópolis.
b) Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. Possuam
como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração
Pública do Município de Cosmópolis.
c) Estejam constituídas sob a forma de consórcio.
5 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
5.1 Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do Edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o
fizer em até 3 (três) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas.
5.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, em até três dias úteis anteriores
a data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, no site BBMNet – Licitações Púbicas.
5.3 As repostas aos pedidos de esclarecimento serão divulgados pelo sistema e vincularão aos participantes e a administração.
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5.4 Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o
terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.
5.5 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu
representante, manifestando sua intenção no prazo de mínimo 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendolhes obrigatório juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis na plataforma da BBMNET, sob pena de preclusão de seu
direito. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente.
5.6 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse
direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
5.7 Eventual impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro ou protocolado na Prefeitura Municipal de Cosmópolis
endereçado ao Setor de Compras e Licitações, no endereços no preâmbulo, encaminhados para o mesmo endereço através de
serviço de postagem ou podendo também ser encaminhados por meio do sistema BBMNet Licitações com cópia para o e-mail
compras@cosmopolislsp.gov.br , devendo ser respeitado os prazos e horário de expediente das 08:00 às 16:00 horas.
6 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
6.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
6.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3 - abrir as propostas de preços;
6.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
6.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
6.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
6.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
6.1.8 - declarar o vencedor;
6.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
6.1.10 - elaborar a ata da sessão;
6.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
7 – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
7.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de
licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.
7.2 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de
atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br
7.2.1 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos
canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através
dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
8 – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES
8.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br
opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”
8.1.1 As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na
primeira página deste edital.
8.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
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8.3 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
8.3.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício
somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia
e hora para a continuidade da sessão.
8.4 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e
horário para a continuidade do certame.
8.5 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser
acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações,
desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de
abertura desta licitação, conforme disposição legal.
9.2.1 Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
9.2.1.1 Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.
9.2.1.2 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico
com o VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, conforme solicitado.
9.2.1.3 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e
neles deverão estar inclusas todas as despesas, tais como, frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes
sobre o fornecimento do objeto licitado.
9.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações
no campo “FICHA TÉCNICA” ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira
de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio.
9.3.1. A licitante que se identificar de qualquer forma durante a sessão, será desclassificada.
10 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES
10.1 A partir do horário previsto no Edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de
preços recebidas pelo sítio já indicado no preâmbulo deste Edital, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
10.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão
de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro
e valor.
10.2.1 Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.
10.2.2 Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu
último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.
10.3 Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao Pregoeiro a abertura e gerenciamento
simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.
10.4 ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema
informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe
duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o
encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos
02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s
a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim,
sucessivamente.
10.5 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.
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10.6 Iniciadas a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item
também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe
duas”, é exibido.
10.7 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI.
10.8 O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da
etapa de lances.
10.9 Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não serão aceitos pedidos de desclassificação
do licitante para o lote/itens alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a
sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante
aduzindo em defesa, causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.
11 – JULGAMENTO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM", podendo
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por
item/lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as
especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.
11.2 O objeto proposto pela licitante deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termo de Referência ANEXO
I.
11.3 O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
11.4 Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro
negociará a redução do preço com o licitante.
11.5 Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará a regularidade de situação do
autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das
demais exigências para habilitação contidas no item 12 deste Edital.
11.6 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
11.7 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.
11.8 A proposta readequada da empresa vencedora deverá ser enviada no e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br e deverá conter:
11.8.1 Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto;
11.8.2 O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
11.8.3 Especificação completa do produto oferecido conforme Termo de Referência deste Edital;
11.8.4 Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
11.8.5 Dados do responsável pela assinatura do Contrato.
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1 Os documentos relativos à Habilitação da licitante vencedora previstos neste item, bem como, as declarações solicitadas
neste Edital, (quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP/ME enviar também o Anexo IV), deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio do sistema BBMNET, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O(s) documento(s) que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que for(em) original(is), deverá(ão)
ser autenticado(s) ou assinados digitalmente.
12.2 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos
termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
12.3 A licitante que não possuir assinatura digital, deverá postar dentro de 24 (vinte e quatro) horas via correio (comprovante
com o código de rastreio) ou em até 3 (três) dias úteis entregar pessoalmente, contados da solicitação do Pregoeiro juntamente
com a proposta final assinada e carimbada, os documentos de Habilitação relativos ao item 12.1, originais ou cópias autenticadas
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à Prefeitura Municipal de Cosmópolis, localizada na Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro – Cosmópolis/SP - Cep: 13150-027,
aos cuidados do Departamento de Compras e Licitações. Desde de que anexados no portal da BBMNET.
12.3.1 O código de rastreio da postagem deverá ser encaminhada ao Setor de Licitações através do e-mail:
compras@cosmopolis.sp.gov.br.
12.4 O não cumprimento do envio e ou entrega e o não encaminhamento pelo portal da plataforma BBMNET, dos
documentos de Habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como
as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
12.5 A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados
eletronicamente.
12.6 Franqueada vista aos interessados dos documentos de Habilitação, o prazo para análise será informado via “chat”, logo,
será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
12.7 A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação
jurídica, regularidade fiscal, documentação complementar, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica:
12.7.1 Habilitação Jurídica, conforme o caso:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou a última alteração contratual, se houver, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) 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 atividade assim o exigir.
e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, no caso de MEI;
f) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou
mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da
Equipe de Apoio, quando apresentados pessoalmente dentro do prazo estipulado neste Edital.
12.7.2 Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ – Comprovante de Inscrição
e de Situação Cadastral);
b) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), através da (Certidão Negativa de Débitos relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5452 de 1º de maio de 1943,
com validade em vigor na data da apresentação (CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);
e) O prazo de validade dos documentos necessário à habilitação deverá estar em vigência na data da abertura do
presente Pregão, sob pena de inabilitação do Licitante;
f) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (Cadastro de Contribuinte de ICMS – Cadesp) ou Municipal
(Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral) do domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo compatível
de atividade com o objetivo contratual;
g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da
Lei; (Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
h) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da
Lei (Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo – site:
www.dividaativa.pge.sp.gov.br);
i) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, através da (Certidão Negativa de débitos referentes a Tributos
Mobiliários) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
j) As certidões das letras “b” e “g” poderão ser apresentadas conjuntas através da apresentação da certidão conjunta negativa
ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, emitida através do
link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1, pois
desde o dia 03/11/2014 não há emissão da certidão previdenciária. A Receita Federal expede uma única certidão que abrange
a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros.
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k) As certidões constantes das letras “b” e “g” serão aceitas separadamente, caso ainda estejam com o prazo de validade em
vigor.
l) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que essa apresente alguma restrição;
m) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor;
n) O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período;
o) A não regularização da documentação relativa à regularidade fiscal implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.
Observações:
Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 206 do Código Tributário
Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).
12.7.3 Documentação Complementar
a) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo (Anexo V):
b) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que não foram declarados
inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas, conforme modelo (Anexo III);
c) Declaração de Habilitação, conforme modelo (Anexo II);
d) Declaração de Enquadramento como ME, EPP ou MEI (Anexo IV)
12.7.4 Pesquisas
a) Pesquisa de Relação de apenados no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo resultado não conste a licitante, extraída
do site: https://tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados;
b) Pesquisa de Certidão Negativa de Inidôneo, extraída do site: https://contas.tcu.gov.br/
12.7.5 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, sendo aceita
somente quando expedida até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de entrega dos envelopes, desde que não
contenha o prazo de validade expresso.
a.1) Se tratando de empresas que estejam em recuperação judicial, apresentar “certidão positiva de recuperação judicial” já
homologada pelo juízo competente e em pleno vigor.
b) Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos serão
considerados válidos se emitidos em até 180 (cento e oitenta) dias.
c) A falta de qualquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo
para complementação da documentação exigida para a Habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.
12.7.6 Qualificação Técnica
a) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido em papel timbrado, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, onde esteja declarado que a licitante tenha fornecido produto(s) ou serviço(s) semelhante(s) ao objeto da licitação, e
em cujo teor esteja claro a satisfação do atestante, em relação a qualidade do(s) produto(s)/ou serviço(s) e cumprimento da(s)
entrega(s)/ou realização(ões) acordadas, anexado juntamente com os documentos de Habilitação.
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13 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
13.1 O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e microempreendedores individuais
de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o
procedimento descrito a seguir:
13.1.1 Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de
preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
13.1.1.1 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
13.1.2 Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a
que se referem os §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
13.1.2.1 Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for
proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.
13.1.2.2 Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa. Neste caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de Habilitação,
na forma do item 12.7 deste Edital.
13.1.3 Caso ocorra a situação de empate descrita no item 13.1.2.1, o Pregoeiro convocará o representante da empresa de pequeno
porte, da microempresa ou microempreendedor individual mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema
eletrônico, a ofertar o lance inferior ao menor lance registrado para o item/lote no prazo de 5(cinco) minutos.
13.1.3.1 Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual que porventura possuam lances ou propostas na
mesma deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.
13.1.3.2 A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual que primeiro apresentar lance inferior
ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Pregoeiro, que encerrará a disputa do item/lote
na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de Habilitação e da proposta de preços, conforme Edital.
13.1.3.3 O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentalos. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão
considerados inválidos.
13.1.4 Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno
porte ou microempreendedor individual, seja desclassificada pelo Pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é
mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
13.1.5 No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, o Pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.
13.1.5.1 A partir da convocação de que trata o item 13.1.5, a microempresa de pequeno porte ou microempreendedor individual,
terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de mensagens”,
sob pena de preclusão de seu direito.
13.1.5.2 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual exercite o seu direito de apresentar
proposta inferior a mais bem classificada, terá a partir da apresentação desta no “chat mensagens”, conforme estabelece o item
12.7 deste Edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços.
13.1.5.3 O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual obedecerá
aos critérios gerais definidos neste Edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.
13.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco dias) úteis para a regularização da documentação, contados a partir da
notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver
manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.
14. – DOS RECURSOS
14.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema,
que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo
próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br.
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14.2 O proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando
sua intenção no prazo máximo de 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes obrigatório juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis na plataforma BBMNET, sob pena de preclusão de seu direito. Os interessados ficam,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
14.3 A falta de manifestação imediata do recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto
do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
14.4 Os memoriais de recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados por meio eletrônico no sítio
www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, com cópia para o e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br
14.5 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade
competente.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor.
15.2 Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).
15.3 A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.
16 - FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a partir da convocação o licitante vencedor terá o prazo de 03 (três)
dias úteis para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
16.2 A recusa injustificada do convocado em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar, retirar a Ata de Registro de Preços ou
devolvê-la, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades
aludidas neste Edital.
16.3 É facultado à CONTRATANTE, quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo e
condições estabelecidos, convocar os demais proponentes remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação, independentemente da cominação prevista no edital.
17 - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1 A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre a Prefeitura Municipal de Cosmópolis e a licitante vencedora dos itens terá
início a partir da sua assinatura.
17.2 A Prefeitura não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro de Preços, podendo a seu critério cancelá-lo ou
promover licitação específica quando julgar conveniente, desde que, nos termos do artigo 15, § 4º da Lei 8.666/93, seja
assegurada à empresa detentora da ata a preferência em igualdade de condições.
17.3 Uma vez registrados o menor preço dos itens, a Administração poderá convocar a detentora do Registro a executar os
respectivos itens, na forma e condições fixadas no presente Edital e na Ata de Registro de Preços.
18 - DO TERMO DE ATA
18.1 A licitante classificada em primeiro lugar será convocada, após Homologação do processo licitatório pela autoridade
competente, para assinar a Ata de Registro de Preços.
18.2 Na hipótese de não atendimento à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou havendo recusa em fazê-lo,
fica facultado à Administração, desde que haja conveniência, proceder ao chamamento das demais licitantes, observada a ordem
de classificação das propostas e desde que o fornecimento do objeto seja feito nas mesmas condições da primeira classificada,
inclusive quanto aos preços atualizados monetariamente.
18.3 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Termo de Ata, caracterizará o descumprimento da obrigação
assumida, sujeitando-se à multa de 5% (cinco por cento) sobre o seu valor estimativo, cumulada com a sua suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ficando
sujeita, ainda, às demais sanções previstas nas legislações que regem esta licitação.
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18.4 Os atos decorrentes da nova convocação a que se refere o item serão realizados eletronicamente através do “chat”, com a
convocação direta das licitantes remanescentes classificadas para a análise da aceitabilidade da taxa ofertada, e se for o caso, a
apresentação da Habilitação, com observância de todos os termos previstos neste Edital.
18.5 Os preços que vigorarão na Ata de Registro de Preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela
adequada e perfeita aquisição do objeto, e pelo pagamento dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais
e quaisquer outras despesas.
19 - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida ou cancelada, de pleno direito, quando:
19.1.1 A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
19.1.2 A detentora não formalizar a Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido ou se a Prefeitura não aceitar suas justificativas;
19.1.3 A detentora der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Registro de Preços;
19.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro de Preços;
19.1.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
19.1.6 Por razões de interesse público devidamente motivado e justificadas pela Secretaria solicitante;
19.1.7 Sempre que ficar constatado que a Detentora perdeu qualquer das condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
19.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem será feito por e-mail ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
19.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário
Oficial da União e Jornal de Circulação local, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o a partir preço registrado
da última publicação.
19.4 Pela Detentora, quando mediante solicitação por escrito comprovar encontrar-se impossibilitada de cumprir as exigências
da Ata de Registro de Preços.
19.5 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 90
(noventa) dias, ficando facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas neste Edital, caso não aceitas as razões
do pedido.
20 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses.
21. FISCALIZAÇÃO
21.1 A fiscalização do perfeito cumprimento do objeto desta licitação será feita através da Secretaria Municipal de Saúde,
sendo o gestor do Contrato o Sr.º Edimar Lopes de Almeida, CPF nº 140.269.548-97, cargo: Supervisor de Combate as
Endemias - Efetivo, sendo o mesmo responsável pelo recebimento dos produtos podendo acionar o órgão competente sempre
que necessário;
21.1.1 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços.
22 - DO REAJUSTE
22.1 - O preço será fixo e irreajustável.
23 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO PAGAMENTO
23.1 A Contratada deverá fornecer os uniformes conforme estabelecidos pela Secretaria de acordo com o Termo de Referência
- Anexo I do Edital.
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23.2 As entregas dos produtos será de forma parcelada e deverá ser realizada conforme o envio da autorização de fornecimento
enviada pelo Setor de Compras e Licitações, e deverão ser entregues na Rua Max Hergert, 86 – Bela Vista IV - Cosmópolis SP.
Horários: de 2ª a 6ª feira das 8:00 h as 15:00 - Telefone: 3812-3160 CEP: 13150-274, sem cobrança de frete, carga e descarga,
em até 15 (quinze) dias da solicitação, sendo possível a prorrogação deste prazo mediante solicitação e aprovação da Secretaria.
23.3 As condições de higiene e segurança no transporte do objeto licitado deverão estar rigorosamente em conformidade com a
legislação vigente.
23.4 Cabe ao Gestor do Contrato verificar mediante recebimento a validade e integridade dos produtos recebidos.
23.5 A Contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes dos
compromissos contratualmente assumidos;
23.6 Para recebimento e fiscalização do objeto licitado, os servidores que atuarão nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei
8.666/93, da seguinte forma:
a) Receberão provisoriamente, no ato de entrega do (s) produto (s)/serviço (s), para efeito de posterior verificação da
conformidade dos mesmos com o solicitado na licitação;
b) Receberão definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade consequente aceitação, após o recebimento
provisório.
c) O recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade
e características do (s) produto (s)/serviço (s) entregue (s)/realizado (s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência do Contrato.
23.6.1 O (s) produto (s)/serviço (s) que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados da data de notificação apresentada à Contratada, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
23.6.2 Caso as entregas e/ou substituições não sejam realizadas no prazo estabelecido acima, o gestor do Contrato iniciará
procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do
descumprimento seja justificado e aceito pela Prefeitura.
23.7 O pagamento será em até 30 (trinta) dias posteriores à data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica.
23.8 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou
acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem
como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
23.5 Deverá constar na nota fiscal o número deste Pregão e endereço de entrega;
24 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1 Aos proponentes que ensejarem o retardamento da assinatura do contrato ou da entrega do objeto licitado, não mantiverem
a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou
cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos
causados:
a) advertência;
b) multa, sendo:
b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou o cumprimento em desacordo com os termos
do Edital ou do Contrato, até o 15º (décimo quinto) dia, calculado sobre o valor remanescente do contrato, por ocorrência;
b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do
objeto, ou o cumprimento em desacordo com os Termos do Edital ou do Contrato, podendo ensejar a rescisão contratual; e
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir
do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
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c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos e, se for
o caso, descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 5(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
24.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos
prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
24.3 As multas previstas no subitem 24.1 “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do
certame da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
25. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
25.1 Para fins de avaliação e análise dos uniformes a serem entregues, a licitante classificada em primeiro lugar deverá
apresentar Amostras e Especificação Técnica dos itens/lotes de acordo com as especificações constantes do Anexo I do Edital,
em até 05 (cinco) dias úteis após a sessão do Pregão no Departamento de Compras desta Prefeitura;
25.2 Endereço para entrega das Amostras e Especificação Técnica: Rua: Dr° Campos Sales, nº 398 – Centro – Cosmópolis/SP –
CEP: 13.150-027, de segunda à sexta-feira, telefone: (19) 3812-8030;
25.3 A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Insumos da Vigilância de Zoonoses e Ambiental da Secretaria de
Saúde, fará a análise das Amostras e Especificação Técnica, verificando a sua compatibilidade com o Anexo I e as propostas
comerciais, aprovando ou contraindicando os itens/lotes, através de Parecer;
25.4 Estando as Amostras e Especificação Técnica apresentados pela licitante em desacordo, a empresa será declarada
desclassificada, sendo então convocada a seguinte colocada e assim sucessivamente.
26- DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1 A presente licitação necessariamente em contratação, podendo a autoridade competente revogá-la, no todo ou em parte, por
razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovadas ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação mediante ato escrito e fundamentado, divulgando na imprensa oficial para conhecimento dos participantes da
licitação. O Pregoeiro poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
26.2 É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
26.3 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo
Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
26.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
26.5 Não serão admitidas a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto do contrato, a associação do
contrato com outrem, bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, que impliquem em substituição do contratado por outra
pessoa.
26.6 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do
pregão presencial constarão de ata divulgada na própria sessão, sem prejuízo de outras formas de publicidade.
26.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de
comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial da União e Semanário Eletrônico.
26.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, observada a legislação pertinente.
26.9 O pregoeiro poderá, até o dia anterior á data prevista no preâmbulo deste Edital, alterar as condições do mesmo, as
especificações e qualquer exigência pertinente a este certame, desde que fixe um novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis
a contar da publicação das alterações, ou caso as alterações não sejam significativas (não altere substancialmente o teor da
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proposta) manterá a data para entrega dos documentos. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis pessoalmente, no endereço
constante no preâmbulo deste Edital.
26.10 As interessadas poderão formular consultas, sempre por escrito e na abordagem do caso concreto, até 02 (dois) dias úteis
antes da abertura dos envelopes, dirigindo-se ao Pregoeiro, que atende ao público de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00
às 16:00 horas, com endereço no preâmbulo deste Edital.
26.11 Consideram-se partes integrante e indivisível deste Instrumento quaisquer condições que estiverem inclusas em seus
Anexos.
26.12 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro
da Comarca de Cosmópolis-SP.

Prefeitura Municipal de Cosmópolis, 03 de novembro de 2021.

.................................................................
Sr. Antônio Cláudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021
Processo Licitatório nº 10.378/2021
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Considerações Preliminares
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é o Registro de preços para a Aquisição de Uniformes para Secretaria de
Saúde.
2. Especificação dos materiais:
Item
01

Qtde
10

Unid.
Conj.

Descrição
Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido microfibra - Unissex
- Cor Azul Marinho
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com um bolso na parte externa superior
no lado esquerdo do peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da “Prefeitura de Cosmópolis” e do lado
esquerdo do peito “Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa da frente, barra da roupa
pespontada com 3CM de vira para dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho P

02

35

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido microfibra - Unissex
- Cor Azul Marinho
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com um bolso na parte externa superior
no lado esquerdo do peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da “Prefeitura de Cosmópolis” e do lado
esquerdo do peito “Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa da frente, barra da roupa
pespontada com 3CM de vira para dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho M

03

40

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido microfibra - Unissex
- Cor Azul Marinho
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com um bolso na parte externa superior
no lado esquerdo do peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da “Prefeitura de Cosmópolis” e do lado
esquerdo do peito “Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa da frente, barra da roupa
pespontada com 3CM de vira para dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho G

04

20

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido microfibra - Unissex
- Cor Azul Marinho
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com um bolso na parte externa superior
no lado esquerdo do peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da “Prefeitura de Cosmópolis” e do lado
esquerdo do peito “Secretaria Municipal de Saúde”.

14
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- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa da frente, barra da roupa
pespontada com 3CM de vira para dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho GG
Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido microfibra - Unissex
- Cor Azul Céu
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com um bolso na parte externa superior
no lado esquerdo do peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da “Prefeitura de Cosmópolis” e do lado
esquerdo do peito “Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa da frente, barra da roupa
pespontada com 3CM de vira para dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho P

05

35

Conj.

06

70

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido microfibra - Unissex
- Cor Azul Céu
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com um bolso na parte externa superior
no lado esquerdo do peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da “Prefeitura de Cosmópolis” e do lado
esquerdo do peito “Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa da frente, barra da roupa
pespontada com 3CM de vira para dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho M

07

90

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido microfibra - Unissex
- Cor Azul Céu
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com um bolso na parte externa superior
no lado esquerdo do peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da “Prefeitura de Cosmópolis” e do lado
esquerdo do peito “Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa da frente, barra da roupa
pespontada com 3CM de vira para dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho G

08

55

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido microfibra - Unissex
- Cor Azul Céu
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com um bolso na parte externa superior
no lado esquerdo do peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da “Prefeitura de Cosmópolis” e do lado
esquerdo do peito “Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa da frente, barra da roupa
pespontada com 3CM de vira para dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho GG

09

15

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido microfibra - Unissex
- Cor Cinza Claro
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com um bolso na parte externa superior
no lado esquerdo do peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da “Prefeitura de Cosmópolis” e do lado
esquerdo do peito “Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa da frente, barra da roupa
pespontada com 3CM de vira para dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho P

15
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10

40

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido microfibra - Unissex
- Cor: Cinza claro
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com um bolso na parte externa superior
no lado esquerdo do peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da “Prefeitura de Cosmópolis” e do lado
esquerdo do peito “Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa da frente, barra da roupa
pespontada com 3CM de vira para dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho M

11

40

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido microfibra - Unissex
- Cor: Cinza claro
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com um bolso na parte externa superior
no lado esquerdo do peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da “Prefeitura de Cosmópolis” e do lado
esquerdo do peito “Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa da frente, barra da roupa
pespontada com 3CM de vira para dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho G

12

20

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido microfibra - Unissex
- Cor: Cinza claro
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com um bolso na parte externa superior
no lado esquerdo do peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da “Prefeitura de Cosmópolis” e do lado
esquerdo do peito “Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa da frente, barra da roupa
pespontada com 3CM de vira para dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho GG

13

250

Und.

Camisa Gola Polo Manga Curta
- Cor: Azul Royal
- Camisa de gola polo de primeira qualidade tecido misto 50% algodão e 50% poliéster, manga
curta com abertura de dois botões e bolso frontal chapado lado esquerdo.
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de Cosmópolis” Dimensões do
bordado de (5 CM X 3CM); No peito do lado direito com nome bordado da “Secretaria
Municipal de Saúde”, Dimensões do bordado de (7CM X 2CM); No lado esquerdo do peito
conter o “Brasão Bordado da Prefeitura Municipal de Cosmópolis (8CM X 6,5CM)
Tamanho P

14

600

Und.

Camisa Gola Polo Manga Curta
- Cor: Azul Royal
- Camisa de gola polo de primeira qualidade tecido misto 50% algodão e 50% poliéster, manga
curta com abertura de dois botões e bolso frontal chapado lado esquerdo.
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de Cosmópolis” Dimensões do
bordado de (5 CM X 3CM); No peito do lado direito com nome bordado da “Secretaria
Municipal de Saúde”, Dimensões do bordado de (7CM X 2CM); No lado esquerdo do peito
conter o “Brasão Bordado da Prefeitura Municipal de Cosmópolis (8CM X 6,5CM)
Tamanho M

15

600

Und.

Camisa Gola Polo Manga Curta
- Cor: Azul Royal
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- Camisa de gola polo de primeira qualidade tecido misto 50% algodão e 50% poliéster, manga
curta com abertura de dois botões e bolso frontal chapado lado esquerdo.
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de Cosmópolis” Dimensões do
bordado de (5 CM X 3CM); No peito do lado direito com nome bordado da “Secretaria
Municipal de Saúde”, Dimensões do bordado de (7CM X 2CM); No lado esquerdo do peito
conter o “Brasão Bordado da Prefeitura Municipal de Cosmópolis (8CM X 6,5CM)
Tamanho G
Camisa Gola Polo Manga Curta
- Cor: Azul Royal
- Camisa de gola polo de primeira qualidade tecido misto 50% algodão e 50% poliéster, manga
curta com abertura de dois botões e bolso frontal chapado lado esquerdo.
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de Cosmópolis” Dimensões do
bordado de (5 CM X 3CM); No peito do lado direito com nome bordado da “Secretaria
Municipal de Saúde”, Dimensões do bordado de (7CM X 2CM); No lado esquerdo do peito
conter o “Brasão Bordado da Prefeitura Municipal de Cosmópolis (8CM X 6,5CM)
Tamanho GG

16

500

Und.

17

10

Und.

Camisa Gola Polo Manga Curta
- Cor: Azul Royal
- Camisa de gola polo de primeira qualidade tecido misto 50% algodão e 50% poliéster, manga
curta com abertura de dois botões e bolso frontal chapado lado esquerdo.
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de Cosmópolis” Dimensões do
bordado de (5 CM X 3CM); No peito do lado direito com nome bordado da “Secretaria
Municipal de Saúde”, Dimensões do bordado de (7CM X 2CM); No lado esquerdo do peito
conter o “Brasão Bordado da Prefeitura Municipal de Cosmópolis (8CM X 6,5CM) – Deverá
ser acompanhado tarja bordada de identificação com nome e Tipagem sanguínea,
tangenciando o bordo superior do lado esquerdo acima do bolso sendo fixada por
“VELCRON” ( dimensões de 12CM X 2 CM).Tamanho P

18

50

Und.

Camisa Gola Polo Manga Curta
- Cor: Azul Royal
- Camisa de gola polo de primeira qualidade tecido misto 50% algodão e 50% poliéster, manga
curta com abertura de dois botões e bolso frontal chapado lado esquerdo.
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de Cosmópolis” Dimensões do
bordado de (5 CM X 3CM); No peito do lado direito com nome bordado da “Secretaria
Municipal de Saúde”, Dimensões do bordado de (7CM X 2CM); No lado esquerdo do peito
conter o “Brasão Bordado da Prefeitura Municipal de Cosmópolis (8CM X 6,5CM) – Deverá
ser acompanhado tarja bordada de identificação com nome e Tipagem sanguínea,
tangenciando o bordo superior do lado esquerdo acima do bolso sendo fixada por
“VELCRON” ( dimensões de 12CM X 2 CM). Tamanho M

19

75

Und.

Camisa Gola Polo Manga Curta
- Cor: Azul Royal
- Camisa de gola polo de primeira qualidade tecido misto 50% algodão e 50% poliéster, manga
curta com abertura de dois botões e bolso frontal chapado lado esquerdo.
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de Cosmópolis” Dimensões do
bordado de (5 CM X 3CM); No peito do lado direito com nome bordado da “Secretaria
Municipal de Saúde”, Dimensões do bordado de (7CM X 2CM); No lado esquerdo do peito
conter o “Brasão Bordado da Prefeitura Municipal de Cosmópolis (8CM X 6,5CM) – Deverá
ser acompanhado tarja bordada de identificação com nome e Tipagem sanguínea,
tangenciando o bordo superior do lado esquerdo acima do bolso sendo fixada por
“VELCRON” ( dimensões de 12CM X 2 CM). Tamanho G

17
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20

75

Und.

Camisa Gola Polo Manga Curta
- Cor: Azul Royal
- Camisa de gola polo de primeira qualidade tecido misto 50% algodão e 50% poliéster, manga
curta com abertura de dois botões e bolso frontal chapado lado esquerdo.
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de Cosmópolis” Dimensões do
bordado de (5 CM X 3CM); No peito do lado direito com nome bordado da “Secretaria
Municipal de Saúde”, Dimensões do bordado de (7CM X 2CM); No lado esquerdo do peito
conter o “Brasão Bordado da Prefeitura Municipal de Cosmópolis (8CM X 6,5CM) – Deverá
ser acompanhado tarja bordada de identificação com nome e Tipagem sanguínea,
tangenciando o bordo superior do lado esquerdo acima do bolso sendo fixada por
“VELCRON” ( dimensões de 12CM X 2 CM). Tamanho GG

21

50

Und.

Jaleco Manga Longa
- Cor: Branca
- Jaleco unissex com gola tipo blazer pespontado em tecido Oxford, 100% Poliéster,
comprimento longo, mangas longas;
- Bolsos: 01 chapado na parte externa superior no lado esquerdo, bordado o nome da
“Prefeitura Municipal de Saúde”, vista larga de 3CM de Largura, e outros 2 chapados na parte
inferior externa, detalhe arredondado, pespontados;
- No lado direito conter Brasão Bordado da “Prefeitura Municipal de Cosmópolis”
(Dimensões 8CM X 6,5Cm) barra de jaleco pespontada com 3CM de vira para dentro, cor do
aviamento a mesma do tecido. Recortes com 2CM de pences traseiras, com Martingale Fixo
entre as pences com 04 botões aparentes do lado direito, caseados e abertura lateral de 15 a
20CM; abertura na parte de trás de 32 a 45CM e transpasse de 3 a 4CM. Tamanho P

22

140

Und.

Jaleco Manga Longa
- Cor: Branca
- Jaleco unissex com gola tipo blazer pespontado em tecido Oxford, 100% Poliéster,
comprimento longo, mangas longas;
- Bolsos: 01 chapado na parte externa superior no lado esquerdo, bordado o nome da
“Prefeitura Municipal de Saúde”, vista larga de 3CM de Largura, e outros 2 chapados na parte
inferior externa, detalhe arredondado, pespontados;
- No lado direito conter Brasão Bordado da “Prefeitura Municipal de Cosmópolis”
(Dimensões 8CM X 6,5Cm) barra de jaleco pespontada com 3CM de vira para dentro, cor do
aviamento a mesma do tecido. Recortes com 2CM de pences traseiras, com Martingale Fixo
entre as pences com 04 botões aparentes do lado direito, caseados e abertura lateral de 15 a
20CM; abertura na parte de trás de 32 a 45CM e transpasse de 3 a 4CM. Tamanho M

23

100

Und.

Jaleco Manga Longa
- Cor: Branca
- Jaleco unissex com gola tipo blazer pespontado em tecido Oxford, 100% Poliéster,
comprimento longo, mangas longas;
- Bolsos: 01 chapado na parte externa superior no lado esquerdo, bordado o nome da
“Prefeitura Municipal de Saúde”, vista larga de 3CM de Largura, e outros 2 chapados na parte
inferior externa, detalhe arredondado, pespontados;
- No lado direito conter Brasão Bordado da “Prefeitura Municipal de Cosmópolis”
(Dimensões 8CM X 6,5Cm) barra de jaleco pespontada com 3CM de vira para dentro, cor do
aviamento a mesma do tecido. Recortes com 2CM de pences traseiras, com Martingale Fixo
entre as pences com 04 botões aparentes do lado direito, caseados e abertura lateral de 15 a
20CM; abertura na parte de trás de 32 a 45CM e transpasse de 3 a 4CM. Tamanho G

18
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24

90

Und.

Jaleco Manga Longa
- Cor: Branca
- Jaleco unissex com gola tipo blazer pespontado em tecido Oxford, 100% Poliéster,
comprimento longo, mangas longas;
- Bolsos: 01 chapado na parte externa superior no lado esquerdo, bordado o nome da
“Prefeitura Municipal de Saúde”, vista larga de 3CM de Largura, e outros 2 chapados na parte
inferior externa, detalhe arredondado, pespontados;
- No lado direito conter Brasão Bordado da “Prefeitura Municipal de Cosmópolis”
(Dimensões 8CM X 6,5Cm) barra de jaleco pespontada com 3CM de vira para dentro, cor do
aviamento a mesma do tecido. Recortes com 2CM de pences traseiras, com Martingale Fixo
entre as pences com 04 botões aparentes do lado direito, caseados e abertura lateral de 15 a
20CM; abertura na parte de trás de 32 a 45CM e transpasse de 3 a 4CM.Tamanho GG

25

05

Und.

Jaleco Manga Longa – Brim
- Cor: Cinza Claro
- Jaleco manga longa de tecido Brim Pesado com gola, 05 botões, 2 bolsos na parte inferior
e 1 bolso na parte superior lado esquerdo, com cinto nas costa de aproximadamente 5cm de
largura;
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de Cosmópolis” (dimensões do
bordado de 5CM X 3CM); No peito lado direito com nome bordado da “Secretária Municipal
de Saúde” (Dimensões do bordado de 7Cm X 2CM); No lado esquerdo conter o Brasão
bordado no bolso “Prefeitura Munipal de Cosmópolis (Dimensões do bordado 8CM X
6,5CM). Tamanho P

26

10

Und.

Jaleco Manga Longa – Brim
- Cor: Cinza Claro
- Jaleco manga longa de tecido Brim Pesado com gola, 05 botões, 2 bolsos na parte inferior
e 1 bolso na parte superior lado esquerdo, com cinto nas costa de aproximadamente 5cm de
largura;
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de Cosmópolis” (dimensões do
bordado de 5CM X 3CM); No peito lado direito com nome bordado da “Secretária Municipal
de Saúde” (Dimensões do bordado de 7Cm X 2CM); No lado esquerdo conter o Brasão
bordado no bolso “Prefeitura Munipal de Cosmópolis (Dimensões do bordado 8CM X
6,5CM). Tamanho M

27

15

Und.

Jaleco Manga Longa – Brim
- Cor: Cinza Claro
- Jaleco manga longa de tecido Brim Pesado com gola, 05 botões, 2 bolsos na parte inferior
e 1 bolso na parte superior lado esquerdo, com cinto nas costa de aproximadamente 5cm de
largura;
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de Cosmópolis” (dimensões do
bordado de 5CM X 3CM); No peito lado direito com nome bordado da “Secretária Municipal
de Saúde” (Dimensões do bordado de 7Cm X 2CM); No lado esquerdo conter o Brasão
bordado no bolso “Prefeitura Munipal de Cosmópolis (Dimensões do bordado 8CM X
6,5CM). Tamanho G

28

10

Und.

Jaleco Manga Longa – Brim
- Cor: Cinza Claro
- Jaleco manga longa de tecido Brim Pesado com gola, 05 botões, 2 bolsos na parte inferior
e 1 bolso na parte superior lado esquerdo, com cinto nas costa de aproximadamente 5cm de
largura;

19
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- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de Cosmópolis” (dimensões do
bordado de 5CM X 3CM); No peito lado direito com nome bordado da “Secretária Municipal
de Saúde” (Dimensões do bordado de 7Cm X 2CM); No lado esquerdo conter o Brasão
bordado no bolso “Prefeitura Munipal de Cosmópolis (Dimensões do bordado 8CM X
6,5CM). Tamanho GG
29

80

Und.

Viseira Feminina Fechada
- Cor: Preta
- Viseira feminina fechada Aba grande de Tactel, com parte de trás de elástico, e conter o
ajustador.
- Na parte Frontal conter o Brasão “Prefeitura Municipal de Cosmópolis” (Dimensões 5CM
X 3CM).

30

15

Und.

Calça Tática Masculina
- Cor: Verde Petróleo
- Confeccionada em tecido RIP STOP, composição 67% Poliéster e 33% Algodão;
- Bolsos frontais, 2(dois) um de cada lado, chapado com cantos quadrados, abertura
arredondada;
- Bolsos laterais da perna 2(dois) bolsos um de cada lado, com velcron para fixação vertical;
- Bolsos traseiros 2(dois) bolsos um de cada lado, com velcron para fixação vertical;
- Braguilha fechada com zíper de metal. Tamanho P

31

50

Und.

Calça Tática Masculina
- Cor: Verde Petróleo
- Confeccionada em tecido RIP STOP, composição 67% Poliéster e 33% Algodão;
- Bolsos frontais, 2(dois) um de cada lado, chapado com cantos quadrados, abertura
arredondada;
- Bolsos laterais da perna 2(dois) bolsos um de cada lado, com velcron para fixação vertical;
- Bolsos traseiros 2(dois) bolsos um de cada lado, com velcron para fixação vertical;
- Braguilha fechada com zíper de metal. Tamanho M

32

60

Und.

Calça Tática Masculina
- Cor: Verde Petróleo
- Confeccionada em tecido RIP STOP, composição 67% Poliéster e 33% Algodão;
- Bolsos frontais, 2(dois) um de cada lado, chapado com cantos quadrados, abertura
arredondada;
- Bolsos laterais da perna 2(dois) bolsos um de cada lado, com velcron para fixação vertical;
- Bolsos traseiros 2(dois) bolsos um de cada lado, com velcron para fixação vertical;
- Braguilha fechada com zíper de metal. Tamanho G

33

50

Und.

Calça Tática Masculina
- Cor: Verde Petróleo
- Confeccionada em tecido RIP STOP, composição 67% Poliéster e 33% Algodão;
- Bolsos frontais, 2(dois) um de cada lado, chapado com cantos quadrados, abertura
arredondada;
- Bolsos laterais da perna 2(dois) bolsos um de cada lado, com velcron para fixação vertical;
- Bolsos traseiros 2(dois) bolsos um de cada lado, com velcron para fixação vertical;
- Braguilha fechada com zíper de metal. Tamanho GG

34

10

Und.

Jaleco Tipo Bata
- Cor: Azul Royal
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- Jaleco tipo bata, sem gola, sem mangas, com 2 bolsos frontais na parte inferior e com
amarração nas laterais, de tecido Helanca;
- Bolso do lado direito com o nome em Silk da “Secretaria Municipal de Saúde” (Dimensões
do bordado de 15Cm X 5CM);
- Bolso do lado esquerdo conter o Brasão em Silk da “Prefeitura Municipal de Cosmópolis”
(Dimensões 16CM X 13CM);
- Parte Superior acima dos bolsos conter os dizeres “Posso Ajudar) em Silk proporcional a
dimensão frontal. Tamanho P
35

35

Und.

Jaleco Tipo Bata
- Cor: Azul Royal
- Jaleco tipo bata, sem gola, sem mangas, com 2 bolsos frontais na parte inferior e com
amarração nas laterais, de tecido Helanca;
- Bolso do lado direito com o nome em Silk da “Secretaria Municipal de Saúde” (Dimensões
do bordado de 15Cm X 5CM);
- Bolso do lado esquerdo conter o Brasão em Silk da “Prefeitura Municipal de Cosmópolis”
(Dimensões 16CM X 13CM);
- Parte Superior acima dos bolsos conter os dizeres “Posso Ajudar) em Silk proporcional a
dimensão frontal. Tamanho M

36

35

Und.

Jaleco Tipo Bata
- Cor: Azul Royal
- Jaleco tipo bata, sem gola, sem mangas, com 2 bolsos frontais na parte inferior e com
amarração nas laterais, de tecido Helanca;
- Bolso do lado direito com o nome em Silk da “Secretaria Municipal de Saúde” (Dimensões
do bordado de 15Cm X 5CM);
- Bolso do lado esquerdo conter o Brasão em Silk da “Prefeitura Municipal de Cosmópolis”
(Dimensões 16CM X 13CM);
- Parte Superior acima dos bolsos conter os dizeres “Posso Ajudar) em Silk proporcional a
dimensão frontal. Tamanho G

37

35

Und.

Jaleco Tipo Bata
- Cor: Azul Royal;
- Jaleco tipo bata, sem gola, sem mangas, com 2 bolsos frontais na parte inferior e com
amarração nas laterais, de tecido Helanca;
- Bolso do lado direito com o nome em Silk da “Secretaria Municipal de Saúde” (Dimensões
do bordado de 15Cm X 5CM);
- Bolso do lado esquerdo conter o Brasão em Silk da “Prefeitura Municipal de Cosmópolis”
(Dimensões 16CM X 13CM);
- Parte Superior acima dos bolsos conter os dizeres “Posso Ajudar) em Silk proporcional a
dimensão frontal. Tamanho GG

38

20

Und.

Jaqueta Tipo ParKa
- Cor: Preta;
- Jaqueta tipo ParKa com forro, punho na cor preta, com zíper com amarrilho na cintura e 2
(dois) bolsos laterais na parte inferior.
- Manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de Cosmópolis” (Dimensões do
bordado de 5CM X 3CM);
- Peito do lado direito com o nome bordado da “Secretaria Municipal da Saúde” (Dimensões
do bordado de 7CM X
- Do lado esquerdo conter o Brasão bordado no bolso da “Prefeitura Municipal de Cosmópolis
(Dimensões do bordado 8CM X 6,5CM). Tamanho P
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39

35

Und.

Jaqueta Tipo ParKa
- Cor: Preta;
- Jaqueta tipo ParKa com forro, punho na cor preta, com zíper com amarrilho na cintura e 2
(dois) bolsos laterais na parte inferior.
- Manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de Cosmópolis” (Dimensões do
bordado de 5CM X 3CM);
- Peito do lado direito com o nome bordado da “Secretaria Municipal da Saúde” (Dimensões
do bordado de 7CM X
- Do lado esquerdo conter o Brasão bordado no bolso da “Prefeitura Municipal de Cosmópolis
(Dimensões do bordado 8CM X 6,5CM). Tamanho M

40

15

Und.

Jaqueta Tipo ParKa
- Cor: Preta;
- Jaqueta tipo ParKa com forro, punho na cor preta, com zíper com amarrilho na cintura e 2
(dois) bolsos laterais na parte inferior.
- Manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de Cosmópolis” (Dimensões do
bordado de 5CM X 3CM);
- Peito do lado direito com o nome bordado da “Secretaria Municipal da Saúde” (Dimensões
do bordado de 7CM X
- Do lado esquerdo conter o Brasão bordado no bolso da “Prefeitura Municipal de Cosmópolis
(Dimensões do bordado 8CM X 6,5CM). Tamanho G

41

10

Und.

Jaqueta Tipo ParKa
- Cor: Preta;
- Jaqueta tipo ParKa com forro, punho na cor preta, com zíper com amarrilho na cintura e 2
(dois) bolsos laterais na parte inferior.
- Manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de Cosmópolis” (Dimensões do
bordado de 5CM X 3CM);
- Peito do lado direito com o nome bordado da “Secretaria Municipal da Saúde” (Dimensões
do bordado de 7CM X
- Do lado esquerdo conter o Brasão bordado no bolso da “Prefeitura Municipal de Cosmópolis
(Dimensões do bordado 8CM X 6,5CM). Tamanho GG

42

40

Und.

Calça Tipo Bailarina
- Cor: Preto
- Tecido com 90% de Poliéster e 10% de Elastano, com 2 (dois) bolsos chapado na parte
inferior interna da frente. Tamanho P

43

50

Und.

44

50

Und.

Calça Tipo Bailarina
- Cor: Preto
- Tecido com 90% de Poliéster e 10% de Elastano, com 2 (dois) bolsos chapado na parte
inferior interna da frente. Tamanho M
Calça Tipo Bailarina
- Cor: Preto
- Tecido com 90% de Poliéster e 10% de Elastano, com 2 (dois) bolsos chapado na parte
inferior interna da frente. Tamanho G

45

50

Und.

Calça Tipo Bailarina
- Cor: Preto
- Tecido com 90% de Poliéster e 10% de Elastano, com 2 (dois) bolsos chapado na parte
inferior interna da frente. Tamanho GG
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46

20

Und.

Calça de Tecido – BRIM
- Cor: Cinza claro
- Calça Tecido BRIM PESADO, com 2 (dois) bolsos na chapado na parte inferior interna da
frente e 2 (dois) bolsos na parte traseira. Tamanho P

47

20

Und.

Calça de Tecido – BRIM
- Cor: Cinza claro
- Calça Tecido BRIM PESADO, com 2 (dois) bolsos na chapado na parte inferior interna da
frente e 2 (dois) bolsos na parte traseira. Tamanho M

48

20

Und.

Calça de Tecido – BRIM
- Cor: Cinza claro
- Calça Tecido BRIM PESADO, com 2 (dois) bolsos na chapado na parte inferior interna da
frente e 2 (dois) bolsos na parte traseira. Tamanho G

49

20

Und.

Calça de Tecido – BRIM
- Cor: Cinza claro
- Calça Tecido BRIM PESADO, com 2 (dois) bolsos na chapado na parte inferior interna da
frente e 2 (dois) bolsos na parte traseira. Tamanho GG

50

600

Und.

51

900

Unid.

Camisa de Malha Manga Curta
- Cor: Variadas conforme campanha
- camisa de malha manga curta, gola redonda em malha de Poliéster/Dray fit personalizada,
com recortes nas mangas para uso eventual em campanhas de Saúde;
- Logo Silkado na frente e verso na cor Branco. Tamanho P
Camisa de Malha Manga Curta
- Cor: Variadas conforme campanha
- camisa de malha manga curta, gola redonda em malha de Poliéster/DryFit personalizada,
com recortes nas mangas para uso eventual em campanhas de Saúde;
- Logo Silkado na frente e verso na cor Branco. Tamanho M

52

800

Unid.

Camisa de Malha Manga Curta
- Cor: Variadas conforme campanha
- camisa de malha manga curta, gola redonda em malha de Poliéster/DryFit personalizada,
com recortes nas mangas para uso eventual em campanhas de Saúde;
- Logo Silkado na frente e verso na cor Branco. Tamanho G

400

Unid.

Camisa de Malha Manga Curta
- Cor: Variadas conforme campanha
- camisa de malha manga curta, gola redonda em malha de Poliéster/DryFit personalizada,
com recortes nas mangas para uso eventual em campanhas de Saúde;
- Logo Silkado na frente e verso na cor Branco. Tamanho GG

53

23
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021
Processo Licitatório nº 10.378/2021
TERMO DE REFERÊNCIA

Bandeira do município
5 x 3cm

Brasão do município
5 x 3cm

Saúde do município
5 x 3cm

SECRETARIA
DE SAÚDE

Tarja de tipagem sanguínea
12 x 2cm

ALMEIDA A+
24
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021
Processo Licitatório nº 10.387/2021
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu ______________________________ (nome completo), RG nº _______________,
representante credenciado da
_____________________________________________
(denominação
da
pessoa
jurídica),
CNPJ
nº
__________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os
requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº ......./2021, realizado pela Prefeitura
Municipal de Cosmópolis SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

____________________, ____ de ____________de 2021

____________________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021
Processo Licitatório nº 10.378/2021

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada
pela Prefeitura Municipal de Cosmópolis, na modalidade Pregão Eletrônico nº ....../2021, que não fomos declarados inidôneos
para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

___________________ ,_____de _____________________de 2021

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
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ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021
Processo Licitatório nº 10.378/2021
(Obs.: Apresentar fora dos envelopes – no credenciamento se for o caso)
(MODELO) DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o N° ________________, por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ________________________________portador(a) da Carteira de
Identidade N° ____________________, do CPF n°__________________________, DECLARA sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data é considerada:
(....) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1° do art. 18A.° da Lei Complementar N° 123, de
14/12/2006.
(...) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3° da Lei Complementar N° 123, de 14/12/2006.
(...) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3° da Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro
de 2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4° do art. 3° da Lei Complementar N° 123, de 14
de dezembro de 2006.

.................... , .............. de .........................de 2021

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente
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ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021
Processo Licitatório nº 10.378/2021
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666,
de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

____________________, _____de ____________de 2021.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal OU Credenciado
Nome:
RG.:
Razão Social da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente.
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ANEXO VI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021
Processo Licitatório nº 10.378/2021
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
A proposta deverá ser elaborada, obedecendo ao seguinte roteiro:
1 – REFERÊNCIAS DA EMPRESA:
Razão Social: _________________________________________________________________________________________
CNPJ: _______________________________________________________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________________________________________________
Fone e Fax: ______________________E-mail:_____________________________Contato: __________________________
Banco que a empresa mantém conta corrente: _______________________________________________________________
Agência: _______________ Conta Corrente N° ____________________________________________________________
2. Especificação dos materiais:

Item
01

Qtde
10

Unid.
Conj.

Descrição
Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido
microfibra - Unissex
- Cor Azul Marinho
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com
um bolso na parte externa superior no lado esquerdo do
peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da
“Prefeitura de Cosmópolis” e do lado esquerdo do peito
“Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa
da frente, barra da roupa pespontada com 3CM de vira para
dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho P

02

35

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido
microfibra - Unissex
- Cor Azul Marinho
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com
um bolso na parte externa superior no lado esquerdo do
peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da
“Prefeitura de Cosmópolis” e do lado esquerdo do peito
“Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa
da frente, barra da roupa pespontada com 3CM de vira para
dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho M

Valor Unitário
R$

29

Valor Total
R$
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03

40

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido
microfibra - Unissex
- Cor Azul Marinho
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com
um bolso na parte externa superior no lado esquerdo do
peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da
“Prefeitura de Cosmópolis” e do lado esquerdo do peito
“Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa
da frente, barra da roupa pespontada com 3CM de vira para
dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho G

04

20

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido
microfibra - Unissex
- Cor Azul Marinho
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com
um bolso na parte externa superior no lado esquerdo do
peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da
“Prefeitura de Cosmópolis” e do lado esquerdo do peito
“Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa
da frente, barra da roupa pespontada com 3CM de vira para
dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho GG

05

35

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido
microfibra - Unissex
- Cor Azul Céu
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com
um bolso na parte externa superior no lado esquerdo do
peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da
“Prefeitura de Cosmópolis” e do lado esquerdo do peito
“Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa
da frente, barra da roupa pespontada com 3CM de vira para
dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho P

06

70

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido
microfibra - Unissex
- Cor Azul Céu
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com
um bolso na parte externa superior no lado esquerdo do
peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da
“Prefeitura de Cosmópolis” e do lado esquerdo do peito
“Secretaria Municipal de Saúde”.
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- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa
da frente, barra da roupa pespontada com 3CM de vira para
dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho M
Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido
microfibra - Unissex
- Cor Azul Céu
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com
um bolso na parte externa superior no lado esquerdo do
peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da
“Prefeitura de Cosmópolis” e do lado esquerdo do peito
“Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa
da frente, barra da roupa pespontada com 3CM de vira para
dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho G

07

90

Conj.

08

55

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido
microfibra - Unissex
- Cor Azul Céu
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com
um bolso na parte externa superior no lado esquerdo do
peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da
“Prefeitura de Cosmópolis” e do lado esquerdo do peito
“Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa
da frente, barra da roupa pespontada com 3CM de vira para
dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho GG

09

15

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido
microfibra - Unissex
- Cor Cinza Claro
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com
um bolso na parte externa superior no lado esquerdo do
peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da
“Prefeitura de Cosmópolis” e do lado esquerdo do peito
“Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa
da frente, barra da roupa pespontada com 3CM de vira para
dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho P

10

40

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido
microfibra - Unissex
- Cor: Cinza claro
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com
um bolso na parte externa superior no lado esquerdo do
peito,
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- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da
“Prefeitura de Cosmópolis” e do lado esquerdo do peito
“Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa
da frente, barra da roupa pespontada com 3CM de vira para
dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho M
11

40

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido
microfibra - Unissex
- Cor: Cinza claro
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com
um bolso na parte externa superior no lado esquerdo do
peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da
“Prefeitura de Cosmópolis” e do lado esquerdo do peito
“Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa
da frente, barra da roupa pespontada com 3CM de vira para
dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho G

12

20

Conj.

Conjunto Pijama cirúrgico Com Gola V de Tecido
microfibra - Unissex
- Cor: Cinza claro
- Camisa: sem gola e em decote V, com mangas curtas com
um bolso na parte externa superior no lado esquerdo do
peito,
- Do lado direito deverá ser bordado o brasão da
“Prefeitura de Cosmópolis” e do lado esquerdo do peito
“Secretaria Municipal de Saúde”.
- Calça: com dois bolsos chapado na parte inferior externa
da frente, barra da roupa pespontada com 3CM de vira para
dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento
deverá ser a cor do tecido. Tamanho GG

13

250

Und.

Camisa Gola Polo Manga Curta
- Cor: Azul Royal
- Camisa de gola polo de primeira qualidade tecido misto
50% algodão e 50% poliéster, manga curta com abertura de
dois botões e bolso frontal chapado lado esquerdo.
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira
de Cosmópolis” Dimensões do bordado de (5 CM X 3CM);
No peito do lado direito com nome bordado da “Secretaria
Municipal de Saúde”, Dimensões do bordado de (7CM X
2CM); No lado esquerdo do peito conter o “Brasão Bordado
da Prefeitura Municipal de Cosmópolis (8CM X 6,5CM).
Tamanho P

14

600

Und.

Camisa Gola Polo Manga Curta
- Cor: Azul Royal
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- Camisa de gola polo de primeira qualidade tecido misto
50% algodão e 50% poliéster, manga curta com abertura de
dois botões e bolso frontal chapado lado esquerdo.
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira
de Cosmópolis” Dimensões do bordado de (5 CM X 3CM);
No peito do lado direito com nome bordado da “Secretaria
Municipal de Saúde”, Dimensões do bordado de (7CM X
2CM); No lado esquerdo do peito conter o “Brasão Bordado
da Prefeitura Municipal de Cosmópolis (8CM X 6,5CM).
Tamanho M
15

600

Und.

Camisa Gola Polo Manga Curta
- Cor: Azul Royal
- Camisa de gola polo de primeira qualidade tecido misto
50% algodão e 50% poliéster, manga curta com abertura de
dois botões e bolso frontal chapado lado esquerdo.
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira
de Cosmópolis” Dimensões do bordado de (5 CM X 3CM);
No peito do lado direito com nome bordado da “Secretaria
Municipal de Saúde”, Dimensões do bordado de (7CM X
2CM); No lado esquerdo do peito conter o “Brasão Bordado
da Prefeitura Municipal de Cosmópolis (8CM X 6,5CM).
Tamanho G

16

500

Und.

Camisa Gola Polo Manga Curta
- Cor: Azul Royal
- Camisa de gola polo de primeira qualidade tecido misto
50% algodão e 50% poliéster, manga curta com abertura de
dois botões e bolso frontal chapado lado esquerdo.
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira
de Cosmópolis” Dimensões do bordado de (5 CM X 3CM);
No peito do lado direito com nome bordado da “Secretaria
Municipal de Saúde”, Dimensões do bordado de (7CM X
2CM); No lado esquerdo do peito conter o “Brasão Bordado
da Prefeitura Municipal de Cosmópolis (8CM X 6,5CM).
Tamanho GG

17

10

Und.

Camisa Gola Polo Manga Curta
- Cor: Azul Royal
- Camisa de gola polo de primeira qualidade tecido misto
50% algodão e 50% poliéster, manga curta com abertura de
dois botões e bolso frontal chapado lado esquerdo.
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira
de Cosmópolis” Dimensões do bordado de (5 CM X 3CM);
No peito do lado direito com nome bordado da “Secretaria
Municipal de Saúde”, Dimensões do bordado de (7CM X
2CM); No lado esquerdo do peito conter o “Brasão Bordado
da Prefeitura Municipal de Cosmópolis (8CM X 6,5CM) –
Deverá ser acompanhado tarja bordada de identificação
com nome e Tipagem sanguínea, tangenciando o bordo
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superior do lado esquerdo acima do bolso sendo fixada por
“VELCRON” ( dimensões de 12CM X 2 CM).Tamanho P
18

50

Und.

Camisa Gola Polo Manga Curta
- Cor: Azul Royal
- Camisa de gola polo de primeira qualidade tecido misto
50% algodão e 50% poliéster, manga curta com abertura de
dois botões e bolso frontal chapado lado esquerdo.
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira
de Cosmópolis” Dimensões do bordado de (5 CM X 3CM);
No peito do lado direito com nome bordado da “Secretaria
Municipal de Saúde”, Dimensões do bordado de (7CM X
2CM); No lado esquerdo do peito conter o “Brasão Bordado
da Prefeitura Municipal de Cosmópolis (8CM X 6,5CM) –
Deverá ser acompanhado tarja bordada de identificação
com nome e Tipagem sanguínea, tangenciando o bordo
superior do lado esquerdo acima do bolso sendo fixada por
“VELCRON” ( dimensões de 12CM X 2 CM).
Tamanho M

19

75

Und.

Camisa Gola Polo Manga Curta
- Cor: Azul Royal
- Camisa de gola polo de primeira qualidade tecido misto
50% algodão e 50% poliéster, manga curta com abertura de
dois botões e bolso frontal chapado lado esquerdo.
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira
de Cosmópolis” Dimensões do bordado de (5 CM X 3CM);
No peito do lado direito com nome bordado da “Secretaria
Municipal de Saúde”, Dimensões do bordado de (7CM X
2CM); No lado esquerdo do peito conter o “Brasão Bordado
da Prefeitura Municipal de Cosmópolis (8CM X 6,5CM) –
Deverá ser acompanhado tarja bordada de identificação
com nome e Tipagem sanguínea, tangenciando o bordo
superior do lado esquerdo acima do bolso sendo fixada por
“VELCRON” ( dimensões de 12CM X 2 CM).
Tamanho G

20

75

Und.

Camisa Gola Polo Manga Curta
- Cor: Azul Royal
- Camisa de gola polo de primeira qualidade tecido misto
50% algodão e 50% poliéster, manga curta com abertura de
dois botões e bolso frontal chapado lado esquerdo.
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira
de Cosmópolis” Dimensões do bordado de (5 CM X 3CM);
No peito do lado direito com nome bordado da “Secretaria
Municipal de Saúde”, Dimensões do bordado de (7CM X
2CM); No lado esquerdo do peito conter o “Brasão Bordado
da Prefeitura Municipal de Cosmópolis (8CM X 6,5CM) –
Deverá ser acompanhado tarja bordada de identificação
com nome e Tipagem sanguínea, tangenciando o bordo
superior do lado esquerdo acima do bolso sendo fixada por
“VELCRON” ( dimensões de 12CM X 2 CM).
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Tamanho GG
21

50

Und.

Jaleco Manga Longa
- Cor: Branca
- Jaleco unissex com gola tipo blazer pespontado em tecido
Oxford, 100% Poliéster, comprimento longo, mangas
longas;
- Bolsos: 01 chapado na parte externa superior no lado
esquerdo, bordado o nome da “Prefeitura Municipal de
Saúde”, vista larga de 3CM de Largura, e outros 2 chapados
na parte inferior externa, detalhe arredondado, pespontados;
- No lado direito conter Brasão Bordado da “Prefeitura
Municipal de Cosmópolis”
(Dimensões 8CM X 6,5Cm) barra de jaleco pespontada com
3CM de vira para dentro, cor do aviamento a mesma do
tecido. Recortes com 2CM de pences traseiras, com
Martingale Fixo entre as pences com 04 botões aparentes do
lado direito, caseados e abertura lateral de 15 a 20CM;
abertura na parte de trás de 32 a 45CM e transpasse de 3 a
4CM. Tamanho P

22

140

Und.

Jaleco Manga Longa
- Cor: Branca
- Jaleco unissex com gola tipo blazer pespontado em tecido
Oxford, 100% Poliéster, comprimento longo, mangas
longas;
- Bolsos: 01 chapado na parte externa superior no lado
esquerdo, bordado o nome da “Prefeitura Municipal de
Saúde”, vista larga de 3CM de Largura, e outros 2 chapados
na parte inferior externa, detalhe arredondado, pespontados;
- No lado direito conter Brasão Bordado da “Prefeitura
Municipal de Cosmópolis” (Dimensões 8CM X 6,5Cm)
barra de jaleco pespontada com 3CM de vira para dentro,
cor do aviamento a mesma do tecido. Recortes com 2CM de
pences traseiras, com Martingale Fixo entre as pences com
04 botões aparentes do lado direito, caseados e abertura
lateral de 15 a 20CM; abertura na parte de trás de 32 a 45CM
e transpasse de 3 a 4CM. Tamanho M

23

100

Und.

Jaleco Manga Longa
- Cor: Branca
- Jaleco unissex com gola tipo blazer pespontado em tecido
Oxford, 100% Poliéster, comprimento longo, mangas
longas;
- Bolsos: 01 chapado na parte externa superior no lado
esquerdo, bordado o nome da “Prefeitura Municipal de
Saúde”, vista larga de 3CM de Largura, e outros 2 chapados
na parte inferior externa, detalhe arredondado, pespontados;
- No lado direito conter Brasão Bordado da “Prefeitura
Municipal de Cosmópolis”
(Dimensões 8CM X 6,5Cm) barra de jaleco pespontada com
3CM de vira para dentro, cor do aviamento a mesma do
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tecido. Recortes com 2CM de pences traseiras, com
Martingale Fixo entre as pences com 04 botões aparentes do
lado direito, caseados e abertura lateral de 15 a 20CM;
abertura na parte de trás de 32 a 45CM e transpasse de 3 a
4CM.Tamanho G
24

90

Und.

25

05

Und.

26

10

Und.

Jaleco Manga Longa
- Cor: Branca
- Jaleco unissex com gola tipo blazer pespontado em tecido
Oxford, 100% Poliéster, comprimento longo, mangas
longas;
- Bolsos: 01 chapado na parte externa superior no lado
esquerdo, bordado o nome da “Prefeitura Municipal de
Saúde”, vista larga de 3CM de Largura, e outros 2 chapados
na parte inferior externa, detalhe arredondado, pespontados;
- No lado direito conter Brasão Bordado da “Prefeitura
Municipal de Cosmópolis”
(Dimensões 8CM X 6,5Cm) barra de jaleco pespontada com
3CM de vira para dentro, cor do aviamento a mesma do
tecido. Recortes com 2CM de pences traseiras, com
Martingale Fixo entre as pences com 04 botões aparentes do
lado direito, caseados e abertura lateral de 15 a 20CM;
abertura na parte de trás de 32 a 45CM e transpasse de 3 a
4CM. Tamanho GG
Jaleco Manga Longa – Brim
- Cor: Cinza Claro
- Jaleco manga longa de tecido Brim Pesado com gola, 05
botões, 2 bolsos na parte inferior e 1 bolso na parte superior
lado esquerdo, com cinto nas costa de aproximadamente
5cm de largura;
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira
de Cosmópolis” (dimensões do bordado de 5CM X 3CM);
No peito lado direito com nome bordado da “Secretária
Municipal de Saúde” (Dimensões do bordado de 7Cm X
2CM); No lado esquerdo conter o Brasão bordado no bolso
“Prefeitura Munipal de Cosmópolis (Dimensões do bordado
8CM X 6,5CM). Tamanho P
Jaleco Manga Longa – Brim
- Cor: Cinza Claro
- Jaleco manga longa de tecido Brim Pesado com gola, 05
botões, 2 bolsos na parte inferior e 1 bolso na parte superior
lado esquerdo, com cinto nas costa de aproximadamente
5cm de largura;
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira
de Cosmópolis” (dimensões do bordado de 5CM X 3CM);
No peito lado direito com nome bordado da “Secretária
Municipal de Saúde” (Dimensões do bordado de 7Cm X
2CM); No lado esquerdo conter o Brasão bordado no bolso
“Prefeitura Munipal de Cosmópolis (Dimensões do bordado
8CM X 6,5CM). Tamanho M
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27

15

Und.

Jaleco Manga Longa – Brim
- Cor: Cinza Claro
- Jaleco manga longa de tecido Brim Pesado com gola, 05
botões, 2 bolsos na parte inferior e 1 bolso na parte superior
lado esquerdo, com cinto nas costa de aproximadamente
5cm de largura;
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira
de Cosmópolis” (dimensões do bordado de 5CM X 3CM);
No peito lado direito com nome bordado da “Secretária
Municipal de Saúde” (Dimensões do bordado de 7Cm X
2CM); No lado esquerdo conter o Brasão bordado no bolso
“Prefeitura Munipal de Cosmópolis (Dimensões do bordado
8CM X 6,5CM). Tamanho G

28

10

Und.

Jaleco Manga Longa – Brim
- Cor: Cinza Claro
- Jaleco manga longa de tecido Brim Pesado com gola, 05
botões, 2 bolsos na parte inferior e 1 bolso na parte superior
lado esquerdo, com cinto nas costa de aproximadamente
5cm de largura;
- Na manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira
de Cosmópolis” (dimensões do bordado de 5CM X 3CM);
No peito lado direito com nome bordado da “Secretária
Municipal de Saúde” (Dimensões do bordado de 7Cm X
2CM); No lado esquerdo conter o Brasão bordado no bolso
“Prefeitura Munipal de Cosmópolis (Dimensões do bordado
8CM X 6,5CM). Tamanho GG

29

80

Und.

Viseira Feminina Fechada
- Cor: Preta
- Viseira feminina fechada Aba grande de Tactel, com parte
de trás de elástico, e conter o ajustador.
- Na parte Frontal conter o Brasão “Prefeitura Municipal de
Cosmópolis” (Dimensões 5CM X 3CM).

30

15

Und.

Calça Tática Masculina
- Cor: Verde Petróleo
- Confeccionada em tecido RIP STOP, composição 67%
Poliéster e 33% Algodão;
- Bolsos frontais, 2(dois) um de cada lado, chapado com
cantos quadrados, abertura arredondada;
- Bolsos laterais da perna 2(dois) bolsos um de cada lado,
com velcron para fixação vertical;
- Bolsos traseiros 2(dois) bolsos um de cada lado, com
velcron para fixação vertical;
- Braguilha fechada com zíper de metal. Tamanho P

31

50

Und.

Calça Tática Masculina
- Cor: Verde Petróleo
- Confeccionada em tecido RIP STOP, composição 67%
Poliéster e 33% Algodão;
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- Bolsos frontais, 2(dois) um de cada lado, chapado com
cantos quadrados, abertura arredondada;
- Bolsos laterais da perna 2(dois) bolsos um de cada lado,
com velcron para fixação vertical;
- Bolsos traseiros 2(dois) bolsos um de cada lado, com
velcron para fixação vertical;
- Braguilha fechada com zíper de metal. Tamanho M
32

60

Und.

Calça Tática Masculina
- Cor: Verde Petróleo
- Confeccionada em tecido RIP STOP, composição 67%
Poliéster e 33% Algodão;
- Bolsos frontais, 2(dois) um de cada lado, chapado com
cantos quadrados, abertura arredondada;
- Bolsos laterais da perna 2(dois) bolsos um de cada lado,
com velcron para fixação vertical;
- Bolsos traseiros 2(dois) bolsos um de cada lado, com
velcron para fixação vertical;
- Braguilha fechada com zíper de metal. Tamanho G

33

50

Und.

Calça Tática Masculina
- Cor: Verde Petróleo
- Confeccionada em tecido RIP STOP, composição 67%
Poliéster e 33% Algodão;
- Bolsos frontais, 2(dois) um de cada lado, chapado com
cantos quadrados, abertura arredondada;
- Bolsos laterais da perna 2(dois) bolsos um de cada lado,
com velcron para fixação vertical;
- Bolsos traseiros 2(dois) bolsos um de cada lado, com
velcron para fixação vertical;
-Braguilha fechada com zíper de metal. Tamanho GG

34

10

Und.

Jaleco Tipo Bata
- Cor: Azul Royal
- Jaleco tipo bata, sem gola, sem mangas, com 2 bolsos
frontais na parte inferior e com amarração nas laterais, de
tecido Helanca;
- Bolso do lado direito com o nome em Silk da “Secretaria
Municipal de Saúde” (Dimensões do bordado de 15Cm X
5CM);
- Bolso do lado esquerdo conter o Brasão em Silk da
“Prefeitura Municipal de Cosmópolis” (Dimensões 16CM
X 13CM);
- Parte Superior acima dos bolsos conter os dizeres “Posso
Ajudar) em Silk proporcional a dimensão frontal.
Tamanho P

35

35

Und.

Jaleco Tipo Bata
- Cor: Azul Royal
- Jaleco tipo bata, sem gola, sem mangas, com 2 bolsos
frontais na parte inferior e com amarração nas laterais, de
tecido Helanca;
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- Bolso do lado direito com o nome em Silk da “Secretaria
Municipal de Saúde” (Dimensões do bordado de 15Cm X
5CM);
- Bolso do lado esquerdo conter o Brasão em Silk da
“Prefeitura Municipal de Cosmópolis” (Dimensões 16CM
X 13CM);
- Parte Superior acima dos bolsos conter os dizeres “Posso
Ajudar) em Silk proporcional a dimensão frontal.
Tamanho M
36

35

Und.

Jaleco Tipo Bata
- Cor: Azul Royal
- Jaleco tipo bata, sem gola, sem mangas, com 2 bolsos
frontais na parte inferior e com amarração nas laterais, de
tecido Helanca;
- Bolso do lado direito com o nome em Silk da “Secretaria
Municipal de Saúde” (Dimensões do bordado de 15Cm X
5CM);
- Bolso do lado esquerdo conter o Brasão em Silk da
“Prefeitura Municipal de Cosmópolis” (Dimensões 16CM
X 13CM);
- Parte Superior acima dos bolsos conter os dizeres “Posso
Ajudar) em Silk proporcional a dimensão frontal.
Tamanho G

37

35

Und.

Jaleco Tipo Bata
- Cor: Azul Royal;
- Jaleco tipo bata, sem gola, sem mangas, com 2 bolsos
frontais na parte inferior e com amarração nas laterais, de
tecido Helanca;
- Bolso do lado direito com o nome em Silk da “Secretaria
Municipal de Saúde” (Dimensões do bordado de 15Cm X
5CM);
- Bolso do lado esquerdo conter o Brasão em Silk da
“Prefeitura Municipal de Cosmópolis” (Dimensões 16CM
X 13CM);
- Parte Superior acima dos bolsos conter os dizeres “Posso
Ajudar) em Silk proporcional a dimensão frontal.
Tamanho GG

38

20

Und.

Jaqueta Tipo ParKa
- Cor: Preta;
- Jaqueta tipo ParKa com forro, punho na cor preta, com
zíper com amarrilho na cintura e 2 (dois) bolsos laterais na
parte inferior.
- Manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de
Cosmópolis” (Dimensões do bordado de 5CM X 3CM);
- Peito do lado direito com o nome bordado da “Secretaria
Municipal da Saúde” (Dimensões do bordado de 7CM X
- Do lado esquerdo conter o Brasão bordado no bolso da
“Prefeitura Municipal de Cosmópolis (Dimensões do
bordado 8CM X 6,5CM). Tamanho P

39
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39

35

Und.

Jaqueta Tipo ParKa
- Cor: Preta;
- Jaqueta tipo ParKa com forro, punho na cor preta, com
zíper com amarrilho na cintura e 2 (dois) bolsos laterais na
parte inferior.
- Manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de
Cosmópolis” (Dimensões do bordado de 5CM X 3CM);
- Peito do lado direito com o nome bordado da “Secretaria
Municipal da Saúde” (Dimensões do bordado de 7CM X
- Do lado esquerdo conter o Brasão bordado no bolso da
“Prefeitura Municipal de Cosmópolis (Dimensões do
bordado 8CM X 6,5CM). Tamanho M

40

15

Und.

Jaqueta Tipo ParKa
- Cor: Preta;
- Jaqueta tipo ParKa com forro, punho na cor preta, com
zíper com amarrilho na cintura e 2 (dois) bolsos laterais na
parte inferior.
- Manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de
Cosmópolis” (Dimensões do bordado de 5CM X 3CM);
- Peito do lado direito com o nome bordado da “Secretaria
Municipal da Saúde” (Dimensões do bordado de 7CM X
- Do lado esquerdo conter o Brasão bordado no bolso da
“Prefeitura Municipal de Cosmópolis (Dimensões do
bordado 8CM X 6,5CM). Tamanho G

41

10

Und.

Jaqueta Tipo ParKa
- Cor: Preta;
- Jaqueta tipo ParKa com forro, punho na cor preta, com
zíper com amarrilho na cintura e 2 (dois) bolsos laterais na
parte inferior.
- Manga do lado direito contendo bordado da “Bandeira de
Cosmópolis” (Dimensões do bordado de 5CM X 3CM);
- Peito do lado direito com o nome bordado da “Secretaria
Municipal da Saúde” (Dimensões do bordado de 7CM X
- Do lado esquerdo conter o Brasão bordado no bolso da
“Prefeitura Municipal de Cosmópolis (Dimensões do
bordado 8CM X 6,5CM). Tamanho GG

42

40

Und.

Calça Tipo Bailarina
- Cor: Preto
- Tecido com 90% de Poliéster e 10% de Elastano, com 2
(dois) bolsos chapado na parte inferior interna da frente.
Tamanho P

43

50

Und.

Calça Tipo Bailarina
- Cor: Preto
- Tecido com 90% de Poliéster e 10% de Elastano, com 2
(dois) bolsos chapado na parte inferior interna da frente.
Tamanho M

40
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44

50

Und.

Calça Tipo Bailarina
- Cor: Preto
- Tecido com 90% de Poliéster e 10% de Elastano, com 2
(dois) bolsos chapado na parte inferior interna da frente.
Tamanho G

45

50

Und.

Calça Tipo Bailarina
- Cor: Preto
- Tecido com 90% de Poliéster e 10% de Elastano, com 2
(dois) bolsos chapado na parte inferior interna da frente.
Tamanho GG

46

20

Und.

Calça de Tecido – BRIM
- Cor: Cinza claro
- Calça Tecido BRIM PESADO, com 2 (dois) bolsos na
chapado na parte inferior interna da frente e 2 (dois) bolsos
na parte traseira. Tamanho P

47

20

Und.

Calça de Tecido – BRIM
- Cor: Cinza claro
- Calça Tecido BRIM PESADO, com 2 (dois) bolsos na
chapado na parte inferior interna da frente e 2 (dois) bolsos
na parte traseira. Tamanho M

48

20

Und.

Calça de Tecido – BRIM
- Cor: Cinza claro
- Calça Tecido BRIM PESADO, com 2 (dois) bolsos na
chapado na parte inferior interna da frente e 2 (dois) bolsos
na parte traseira. Tamanho G

49

20

Und.

50

600

Und.

Calça de Tecido – BRIM
- Cor: Cinza claro
- Calça Tecido BRIM PESADO, com 2 (dois) bolsos na
chapado na parte inferior interna da frente e 2 (dois) bolsos
na parte traseira. Tamanho GG
Camisa de Malha Manga Curta
- Cor: Variadas conforme campanha
- camisa de malha manga curta, gola redonda em malha de
Poliéster/DryFit personalizada, com recortes nas mangas
para uso eventual em campanhas de Saúde;
- Logo Silkado na frente e verso na cor Branco.
Tamanho P

51

900

Unid.

Camisa de Malha Manga Curta
- Cor: Variadas conforme campanha
- camisa de malha manga curta, gola redonda em malha de
Poliéster/DryFit personalizada, com recortes nas mangas
para uso eventual em campanhas de Saúde;
- Logo Silkado na frente e verso na cor Branco.
Tamanho M

41
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52

53

800

Unid.

Camisa de Malha Manga Curta
- Cor: Variadas conforme campanha
- camisa de malha manga curta, gola redonda em malha de
Poliéster/DryFit personalizada, com recortes nas mangas
para uso eventual em campanhas de Saúde;
- Logo Silkado na frente e verso na cor Branco.
Tamanho G

400

Unid.

Camisa de Malha Manga Curta
- Cor: Variadas conforme campanha
- camisa de malha manga curta, gola redonda em malha de
Poliéster/DryFit personalizada, com recortes nas mangas
para uso eventual em campanhas de Saúde;
- Logo Silkado na frente e verso na cor Branco.
Tamanho GG

OBSERVAÇÕES:
- Validade da proposta será de 60 dias corridos;
- Nos preços ofertados deverão estar inclusos todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros,
descarga do produto e outras quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os produtos ofertados;
- A proponente deverá informar os dados da pessoa que irá assinar o Contrato/ ou Ata de Registro de Preços, caso for
vencedora da licitação:
Nome:
RG:
- Órgão Emissor:
CPF:
Endereço:
Endereço Eletrônico Comercial e Particular:
Telefone pessoal e profissional:

________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA LICITANTE
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ANEXO VII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Este termo deverá ser assinado somente pela licitante vencedora do certame)
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
CONTRATADO:
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO: Registro de preços para a Aquisição de Uniformes para Secretaria de Saúde, conforme especificações constantes no
Anexo I do Edital.
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 nº 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 nº 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.
LOCAL e DATA:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo: Prefeito Municipal
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
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CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Pela CONTRATADA:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

RG:

RG:
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ANEXO VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021
MINUTA DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° ____ /2021
PREGÃO PRESENCIAL N° ____/2021

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS, com sede a Rua Dr. Campos Sales, 398 Centro – Cosmópolis SP,
inscrita no CNPJ/MF nº. 44.730.331/0001-52 neste ato representada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal.........., portador da
Cédula de Identidade RG nº ..............., e inscrito no CPF/MF sob nº ................., estabelecido na ....................., .........., Bairro
................., doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR e de outro lado a Empresa __________________, inscrita no
CNPJ/MF sob nº ________________, a Rua/Av.___________________, nº. ____ – Bairro: __________, CEP: ___________,
no Município de _________, Estado de ____________, representada neste ato por seu Procurador Senhor _________________,
portador da Cédula de Identidade RG nº. __________ e inscrito no CPF/MF sob nº _______________, residente e domiciliado
à Rua _______________ - Bairro: ____________, CEP.: __________, no Município de ___________, Estado de ____________,
doravante denominada DETENTORA, têm entre si justo e acertado REGISTRAR OS PREÇOS do objeto abaixo
especificado, decorrente da Licitação Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° ____/2021, com fundamento na Lei
Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº
8.666 de 21 de Junho de 1993 e pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, e mediante as cláusulas a seguir
especificadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro de preços para a Aquisição de Uniformes para Secretaria de Saúde, conforme quantidades e especificações abaixo
mencionados: ................................................................
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO
A entrega dos materiais será de forma parcelada e deverá ser realizada conforme o envio da autorização de fornecimento enviada
pelo Setor de Compras e Licitações, em até 15 (quinze) dias, sendo possível a prorrogação deste prazo mediante solicitação e
aprovação da Secretaria.
§ 1º - A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal na Secretaria responsável;
§ 2º - O pagamento devido pelo CONTRATANTE será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal eletrônica devidamente atestada pela Secretaria
requisitante;
§ 3º Durante a validade do produto, se for constatada qualquer alteração na sua qualidade ou composição, o licitante se
compromete a trocá-lo sem ônus à Instituição, devendo especificar as condições adequadas de armazenamento a serem
observadas.
§ 4º Os materiais deverão ser entregues na Central de Distribuição da Secretaria de Saúde (Almoxarifado), Rua Luiz Leflock, nº
220 – Bela Vista. Horários: de 2ª a 6ª feira das 8:00 h as 11:00 e das 13:00 às 16:00h – Anselmo - Telefone: 3812-1673.
§ 5º Deverá constar na nota fiscal o número deste Pregão e endereço de entrega;
§ 6º O pagamento devido à CONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal eletrônica,
referente aos medicamentos entregues.
§ 7º Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou
acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem
como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 Esta Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1 O Órgão Gerenciador obriga-se a:
a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação
definidos pelos participantes da Ata;
b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro de Preços.
c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas
condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de
Registro de Preços;
e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata de Registro de Preços;
f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
a) assinar a Ata de Registro de Preços;
b) executar as entregas conforme Ordem de Serviços emitida pelo Setor de Compras e Licitações;
c) executar as entregas conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro de Preços;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR
referentes às condições firmadas na presente Ata de Registro de Preços;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas
validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de
Registro de Preços;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito nos casos de:
6.2 Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
6.2.1 A Detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
6.2.2 A Detentora não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se
a Administração não aceitar sua justificativa;
6.2.3 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
6.2.4 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
6.2.5 Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Administração;
6.2.6 Sempre que ficar constatado que a Detentora da Ata perdeu quaisquer das condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
6.2.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
6.2.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Estado e Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.
6.3 Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da
Ata de Registro de Preços.
6.3.1 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 90 (noventa)
dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não sejam aceitas as
razões do pedido.
6.4 A Administração, poderá, a seu critério, convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, nos termos do edital para
assumirem o objeto da Ata de Registro de Preços, desde que concordem com o fornecimento nas condições propostas pela
Detentora.
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CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES
7.1 A inexecução total desta Ata de Registro de Preços, importará à DETENTORA a suspensão do direito de contratar com
qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde já fixado em 05 anos ou 60 meses conforme artigo 7º da
Lei nº 10.520/02, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da Ata
de Registro de Preços.
7.1.1 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terão caráter compensatório, mas
simplesmente moratório e, portanto, não eximem a DETENTORA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os
seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.
7.2 Se a DETENTORA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e
88 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações da Lei Federal nº 8.883/94, sem prejuízo das sanções do art. 7º da Lei nº
10.520/02.
7.3 Será propiciada defesa à DETENTORA, antes da imposição das penalidades elencados nos itens precedentes.
7.4 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a DETENTORA tiver direito ou recebidos
de forma amigável diretamente da DETENTORA ou, caso necessário, cobrados pela via judicial.
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO
8.1 A inexecução total ou parcial desta Ata, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará
também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93.
8.2 A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93.
8.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a
DETENTORA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Ata de
Registro de Preços.
CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da
legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em
especial no que diz respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n° 3214, de 08-07-1978, do
Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do ÓRGÃO
GERENCIADOR ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.
9.2 A DETENTORA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou a terceiros, por
si ou por seus sucessores e representantes na execução do objeto contratado, isentando o ÓRGÃO GERENCIADOR de toda e
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.
9.3 A DETENTORA é responsável direta e exclusivamente, pela execução do objeto, danos e prejuízos que ele venha
diretamente ou indiretamente, a provocar ou causar para o ÓRGÃO GERENCIADOR ou para terceiros, isentando o ÓRGÃO
GERENCIADOR de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.
9.4 O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução do objeto deste,
mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados.
9.5 O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se também o direito de recusar o objeto se este não atender às especificações, ou que
sejam considerado inadequado pela fiscalização, os quais serão repostos pela DETENTORA, às suas expensas, sem nenhum
ônus para o ÓRGÃO GERENCIADOR.
9.6 A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
9.7 Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da lei nº 8.666/93, que regulamenta as licitações e contratações
promovidas pela Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA – TOLERÂNCIA
10.1 Se qualquer das partes, em benefício da outra, permitir, mesmo que por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de
qualquer dos itens e condições desta Ata de Registro de Preços e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de
qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VALOR GLOBAL ESTIMADO DAS FUTURAS CONTRATAÇÕES:
11.1 Dá-se a presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$ ___________ (________), para todos os efeitos
legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
12.1 Na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e DETENTORA, assinarão Termo de Ciência e Notificação, relativo, se for o
caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
13.1 Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a solicitação, autorização, acompanhamento, fiscalização, conferência
dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços será realizada através da Secretaria Municipal de Saúde, sendo o gestor da
Ata de Registro de Preços o Sr.º Edimar Lopes de Almeida, CPF nº 140.269.548-97, cargo: Supervisor de Combate as Endemias
- Efetivo, sendo o mesmo responsável pelo recebimento dos produtos, podendo acionar o órgão competente sempre que
necessário;
§ 1º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
14.1 Elegem as partes o Foro da Comarca de Cosmópolis, Estado de São Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de
direitos e obrigações desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam a presente Ata de Registro de Preços,
em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.
Cosmópolis, ___de ___________ de 2021.

_____________________________________
Prefeitura do Município de Cosmópolis

_________________________________
Detentora

______________________________________
Gestor (a) da Ata de Registro de Preços

Testemunhas: ___________________________
___________________________
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ANEXO X - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021
Processo Licitatório nº 10.378/2021
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
OBJETO: Registro de preços para a Aquisição de Uniformes para Secretaria de Saúde, conforme especificações constantes no
Anexo I do Edital.

VALOR (R$): ____________.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos
originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Cosmópolis, _____________.

RESPONSÁVEL:
Antônio Claudio Felisbino Junior – Prefeito Municipal
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:
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EXTRATO DE TERMO DE
COLABORAÇÃO

de
Cosmópolis;
CONTRATADA:
CONTRATANTE:
Prefeitura
Municipal
de Cosmópolis; CONTRATADA: Adriana
PARTÍCIPES: Prefeitura Municipal de Jorgetti Representações Artísticas Ltda. Me.
Cosmópolis – CNPJ: 44.730.331/0001-52 e CONTRATO LT nº 113/2021 VALOR TOTAL
Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis – R$ 15.000,00; ASSINATURA 20/10/2021
CNPJ: 11.337.750/0001-70; FUNDAMENTO OBJETO:
contratação
de
empresa
LEGAL: Lei nº 4.223 de 21/10/2021; para locação de brinquedos infláveis.
OBJETO: Continuidade da prestação de
serviço de leitos de clinica médica e UTI para
Cosmópolis, 03 de novembro de 2021.
enfrentamento da pandemia da Covid-19;
VALOR TOTAL R$ 250.000,00; VIGÊNCIA:
Antônio Claudio Felisbino Junior –
30 dias; DATA ASSINATURA: 22/10/2021.
Prefeito Municipal.
Cosmópolis, 28 de Outubro de 2021.
Antônio Cláudio Felisbino Júnior
Prefeito Municipal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE:

Prefeitura

Municipal

Ano V Edição 362

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Preços n° 049/2021; Valor R$ 122.042,40;
CONTRATADA:LSF Comércio e Serviços
de Impressão Eireli EPP; Ata de Registro
de Preços n° 050/2021; Valor R$ 10.866,00;
CONTRATADA: R.N. Baltazar Comércio
de Informática Me; Ata de Registro de
Preços n° 051/2021; Valor R$ 92.544,00;
CONTRATADA: V.C. da Rocha Distribuidora
Me; Ata de Registro de Preços n° 052/2021;
Valor R$ 2.628,00; OBJETO: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de
bolsa de nutrição parenteral para atender a
ordem judicial, em atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde; Processo n° 7412/2021;
Validade 12 (doze) meses; ASSINATURA:
19/10/2021; Pregão Eletrônico n° 088/2021.

PUBLICAÇÃO DO SEMANÁRIO

Cosmópolis, 04 de novembro de 2021

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

Antônio Cláudio Felisbino Junior –
Prefeito Municipal de Cosmópolis.

CONTRATANTE:
Prefeitura
Municipal
de Cosmópolis; CONTRATADA: DGM
Suprimentos Eireli; Ata de Registro de
SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

PUBLICAR NO JORNAL RECURSOS JULGADO
RECURSO DEFESA PRÉVIA
SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

PROTOCOLO
D-000020/2021
D-000021/2021
D-000022/2021
D-000023/2021
D-000024/2021
D-000025/2021
D-000026/2021
D-000027/2021

DATA
30/08/2021
09/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
13/10/2021
15/10/2021
20/10/2021
25/10/2021

RESULTADO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
SESÃ FONTANA
Cosmópolis, 28 outubro de 2021

