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GABINETE

LEI Nº 4.269, DE 16 DE MARÇO DE 2022.

“Dispõe sobre proibição de 
instalação de banheiros unissex 
no município de Cosmópolis”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS aprovou e eu,

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO 
JUNIOR, Prefeito de Cosmópolis, 
sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica vedada a instalação de 
banheiros denominados unissex 
em repartições públicas e privadas, 
bem como em estabelecimentos 
comerciais do município de Cosmópolis.
Parágrafo único. Considera-se banheiro 
unissex o banheiro de uso comum, 
não direcionado especificamente 
ao gênero masculino ou feminino.

Art. 2º Excetua-se do disposto desta lei os 
estabelecimentos públicos ou privados que 
têm banheiros de uso familiar ou quando se 
tratar do único banheiro do estabelecimento, 
desde que este seja de uso individual.
Parágrafo único. Considera-se banheiro de 
uso familiar aquele destinado ao uso de pais 
com filhos de até 10 (dez) anos de idade.

Art. 3º A inobservância ao disposto nesta 
Lei sujeitará ao infrator multa no valor 
de 50 (cinquenta) UFMC – Unidades 
Fiscais do Município de Cosmópolis.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 16 DE MARÇO DE 2022.

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por afixação no quadro 
próprio de Editais, na sede 
da Prefeitura, na mesma data.

Rodrigo Bueno
Secretário Especial de Chefia de 

Gabinete

Autoria: vereadores Adriano Luiz de 
França, André Luiz Barbosa Franco e 

Fernando Wilson Aguiar Torres

LEI Nº 4.270, DE 16 DE MARÇO DE 2022.

“Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO 
INTERNACIONAL CULTURAL 
NOVA GERAÇÃO (GX BRASIL)”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS aprovou e eu,
ANTONIO CLAUDIO FELISBINO 
JUNIOR, Prefeito de Cosmópolis, 
sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade 
pública municipal a ASSOCIAÇÃO 
INTERNACIONAL CULTURAL NOVA 
GERAÇÃO (GX BRASIL), com sede na 
Avenida Ester, nº 1096, Centro, Município 
de Cosmópolis, Estado de São Paulo.

Art. 2º A referida Associação apresentou 
os documentos exigidos pela Lei Municipal 
nº 2.025, de 24 de março de 1994, os 
quais fazem parte integrante desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as 
disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 16 DE MARÇO DE 2022.

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por afixação no quadro 
próprio de Editais, na sede 
da Prefeitura, na mesma data.

Rodrigo Bueno
Secretário Especial de Chefia de 

Gabinete

Autoria:  vereadora Eliane Ferreira 
Lacerda Defaveri

DECRETO Nº 5.829, DE 16 DE MARÇO 
DE 2022.

“Altera composição da Comissão 
Permanente de Sindicância e Processo 
Administrativo Disciplinar criada pelo 
Decreto nº 5.625 de 15 de janeiro de 2021.”

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR, 
Prefeito Municipal de Cosmópolis, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a composição da 
Comissão Permanente de Processo 
Administrativo, criada pelo Decreto nº 5.625 
de 15 de janeiro de 2021, entendendo-se 
aquela no grupo de servidores encarregados 
de apurar condutas lesivas contra o 
erário público, praticadas por pessoas 
físicas e jurídicas, além daquelas que, 
ilegalmente, atentem contra o Município e 
a Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP.

Art. 2º Fica alterado o secretário Fábio Luiz 
Fernandes para Ariane da Silva Camargo e o 
Membro Nelson Aparecido Cunha para Fábio 
Luiz Fernandes da Comissão Permanente 
de Processo Administrativo, referida no 
artigo 1º, incumbida de apurar os fatos, 
analisar as provas a aplicar as penalidades, 
observando-se o princípio do contraditório e 
da ampla defesa, que fica assim constituída:

I – Amanda Festa Feltrin, RG 
nº 44.734.496-1 – Presidente;

II – Ariane da Silva Camargo, 
RG nº 47.120.015-3 - Secretária;

III - Vânia Regina Barrozo, RG 
nº 19.894.237-0 - Membro;

IV – Fábio Luiz Fernandes, 
RG nº 19.533.652-5 - Membro.

Art. 3º Fica alterada a composição da 

Comissão Permanente de Sindicância e 
de Processo Administrativo Disciplinar, 
criada pelo Decreto nº 5.625 de 15 de 
janeiro de 2021, entendendo-se aquela 
no grupo de servidores encarregados de 
apurar as responsabilidades de servidores 
públicos municipais por possível infração 
praticada no exercício de suas atribuições, 
ou que tenha relação imediata com as 
atribuições do cargo em que se encontre.

Art. 4º Fica alterado o secretário Fábio Luiz 
Fernandes para Ariane da Silva Camargo 
e o Membro Nelson Aparecido Cunha 
para Fábio Luiz Fernandes da Comissão 
Permanente de Sindicância e Processo 
Administrativo Disciplinar, referida no 

artigo 3º, incumbida de apurar os fatos, 
analisar as provas a aplicar as penalidades, 
observando-se o princípio do contraditório e 
da ampla defesa, que fica assim constituída:

I – Amanda Festa Feltrin, RG 
nº 44.734.496-1 – Presidente;

II – Ariane da Silva Camargo, RG 
nº 47.120.015-3 – Secretária;

III – Vânia Regina Barrozo, RG 
nº 19.894.237-0 – Membro;

IV – Fábio Luiz Fernandes, RG 
nº 19.533.652-5 – Membro.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogando disposições 
em contrário, em especial o Decreto 
nº 5.744 de 15 de setembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 16 DE MARÇO DE 2022.

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por afixação no quadro 
próprio de Editais, na sede 
da Prefeitura, na mesma data.

Rodrigo Bueno
Secretário Especial de Chefia de 

Gabinete

DECRETO Nº 5.779, DE 01 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

“Abre um Crédito Adicional Suplementar 
no valor de R$ 4.333.845,35 (Quatro 
milhões, trezentos e trinta e três 
mil, oitocentos e quarenta e cinco 
reais e trinta e cinco centavos).”
 
ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR, 
Prefeito Municipal de Cosmópolis, Estado 
de São Paulo, usando das atribuições legais 
e de acordo com o inciso VI do artigo 4º da 
Lei nº. 4.162 de 07 de dezembro de 2020.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto na Contadoria Municipal 
um crédito adicional suplementar da ordem de 
R$ 4.333.845,35 (Quatro milhões, trezentos 
e trinta e três mil, oitocentos e quarenta 
e cinco reais e trinta e cinco centavos), 
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em atendimento de verbas constantes 
no orçamento vigente, conforme anexo I.

Art. 2º As despesas decorrentes da 
execução do previsto no art.1º do 
presente decreto serão provenientes da 
anulação parcial de dotação constante 
no orçamento vigente, conforme anexo I.

Art. 3º Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 01 DE DEZEMBRO DE 

2021.

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de 
Editais, na sede da prefeitura, na mesma data.

Rodrigo Bueno
Secretário Especial de Chefia de 

Gabinete

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     1
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5779             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   21 Transposicao/Remanejamento

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.01    SECRETARIA ESPECIAL CHEFIA DE GABINETE
Unidade Executora...:  01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

    1 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS           59.562,94        59.562,94             0,00             0,00
         883062 27/12/2021 Credito Suplementar                          59.562,94

   14 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00         4.648,78         4.648,78
         882691 27/12/2021 Reducao de Credito                            4.648,78

   41 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00        17.790,00        17.790,00
         853932 27/12/2021 Reducao de Credito                           17.790,00

      Total Unidade Executora                                           59.562,94        59.562,94        22.438,78        22.438,78

      Total Unidade Orcamentaria                                        59.562,94        59.562,94        22.438,78        22.438,78

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.02    SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS
Unidade Executora...:  01.02.01 DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS

   86 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS                            10.000,00        10.000,00             0,00             0,00
         851149 22/12/2021 Credito Suplementar                          10.000,00

   89 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS                                 0,00             0,00        10.000,00        10.000,00
         851154 22/12/2021 Reducao de Credito                           10.000,00

   90 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS           29.900,00        29.900,00             0,00             0,00
         827947 16/12/2021 Credito Suplementar                          20.700,00

         853907 27/12/2021 Credito Suplementar                           9.200,00

  100 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                           14.079,07        14.079,07             0,00             0,00
         827952 16/12/2021 Credito Suplementar                           3.700,00

         883067 27/12/2021 Credito Suplementar                          10.379,07

  103 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         882696 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

  105 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00         8.990,57         8.990,57
         882701 27/12/2021 Reducao de Credito                            8.990,57

  107 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00           240,00           240,00

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     2
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5779             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   21 Transposicao/Remanejamento

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.02    SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS
Unidade Executora...:  01.02.01 DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS

         847507 16/12/2021 Reducao de Credito                              240,00

  125 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00           610,00           610,00
         819678 08/12/2021 Reducao de Credito                              350,00

         847512 16/12/2021 Reducao de Credito                              260,00

  128 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO              850,00           850,00             0,00             0,00
         819683 08/12/2021 Credito Suplementar                             350,00

         847517 16/12/2021 Credito Suplementar                             500,00

      Total Unidade Executora                                           54.829,07        54.829,07        24.840,57        24.840,57

      Total Unidade Orcamentaria                                        54.829,07        54.829,07        24.840,57        24.840,57

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.03    SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora...:  01.03.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

  183 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00         1.559,98         1.559,98
         882706 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.559,98

  186 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         882711 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

  190 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         3.128,70         3.128,70
         882716 27/12/2021 Reducao de Credito                            3.128,70

  208 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         3.000,00         3.000,00
         882721 27/12/2021 Reducao de Credito                            3.000,00

  220 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00         1.165,00         1.165,00
         882726 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.165,00

  244 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         2.736,50         2.736,50
         882731 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.736,50

      Total Unidade Executora                                                0,00             0,00        16.590,18        16.590,18
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     3
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5779             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   21 Transposicao/Remanejamento

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.03    SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora...:  01.03.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

      Total Unidade Orcamentaria                                             0,00             0,00        16.590,18        16.590,18

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.04    SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO
Unidade Executora...:  01.04.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS

  253 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                 0,00             0,00       197.630,00       197.630,00
         853937 27/12/2021 Reducao de Credito                           45.500,00

         882736 27/12/2021 Reducao de Credito                          152.130,00

  255 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS                                0,00             0,00         2.810,00         2.810,00
         882741 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.810,00

  256 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS           28.424,00        28.424,00             0,00             0,00
         827957 16/12/2021 Credito Suplementar                          25.824,00

         853912 27/12/2021 Credito Suplementar                           2.600,00

  266 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                           18.106,78        18.106,78             0,00             0,00
         827962 16/12/2021 Credito Suplementar                           4.917,00

         883072 27/12/2021 Credito Suplementar                          13.189,78

  271 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00         8.659,25         8.659,25
         882746 27/12/2021 Reducao de Credito                            8.659,25

  273 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         1.899,66         1.899,66
         810408 01/12/2021 Reducao de Credito                               83,00

         882751 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.816,66

  294 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO               83,00            83,00        56.716,00        56.716,00
         810413 01/12/2021 Credito Suplementar                              83,00

         828002 16/12/2021 Reducao de Credito                           56.716,00

      Total Unidade Executora                                           46.613,78        46.613,78       267.714,91       267.714,91

      Total Unidade Orcamentaria                                        46.613,78        46.613,78       267.714,91       267.714,91

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     4
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5779             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   21 Transposicao/Remanejamento

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.05    SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Executora...:  01.05.01 DEPTO FINANCAS TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

  380 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                   0,00             0,00         1.745,00         1.745,00
         882756 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.500,00

         891020 27/12/2021 Reducao de Credito                              245,00

  382 3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR C                0,00             0,00         4.540,00         4.540,00
         882761 27/12/2021 Reducao de Credito                            4.540,00

  385 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA              245,00           245,00             0,00             0,00
         891025 27/12/2021 Credito Suplementar                             245,00

  405 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         6.614,98         6.614,98
         807077 01/12/2021 Reducao de Credito                            4.500,00

         882766 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.114,98

  423 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         2.797,24         2.797,24
         807082 01/12/2021 Reducao de Credito                            1.211,00

         882771 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.586,24

  426 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            5.711,00         5.711,00             0,00             0,00
         807098 01/12/2021 Credito Suplementar                           5.711,00

  439 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                0,00             0,00         1.081,36         1.081,36
         882776 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.081,36

  447 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         2.000,00         2.000,00
         882781 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.000,00

  465 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         2.696,09         2.696,09
         882786 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.696,09

      Total Unidade Executora                                            5.956,00         5.956,00        21.474,67        21.474,67

      Total Unidade Orcamentaria                                         5.956,00         5.956,00        21.474,67        21.474,67

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.06    SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICACAO
Unidade Executora...:  01.06.01 DEPTO RELACOES INTERGOVERN E COMUNICACAO
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     5
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

  488 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00         3.000,00         3.000,00
         882791 27/12/2021 Reducao de Credito                            3.000,00

  514 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         4.008,56         4.008,56
         882796 27/12/2021 Reducao de Credito                            4.008,56

      Total Unidade Executora                                                0,00             0,00         7.008,56         7.008,56

      Total Unidade Orcamentaria                                             0,00             0,00         7.008,56         7.008,56

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.07    SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...:  01.07.01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

  571 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E                0,00             0,00       191.668,89       191.668,89
         827846 14/12/2021 Reducao de Credito                           30.080,08

         882801 27/12/2021 Reducao de Credito                          161.588,81

  573 3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                   90.498,50        90.498,50             0,00             0,00
         827851 14/12/2021 Credito Suplementar                          30.080,08

         883077 27/12/2021 Credito Suplementar                          60.418,42

  575 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                0,00             0,00         4.412,69         4.412,69
         882811 27/12/2021 Reducao de Credito                            4.412,69

  585 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00       281.031,56       281.031,56
         882806 27/12/2021 Reducao de Credito                          281.031,56

  592 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00         4.487,50         4.487,50
         882816 27/12/2021 Reducao de Credito                            4.487,50

  614 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            5.634,00         5.634,00             0,00             0,00
         827967 16/12/2021 Credito Suplementar                           5.634,00

  618 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            3.014,00         3.014,00        13.785,41        13.785,41
         819123 08/12/2021 Credito Suplementar                           3.014,00

         853942 27/12/2021 Reducao de Credito                            7.910,00

         882821 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.875,41

  636 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                0,00             0,00           600,00           600,00
         819113 08/12/2021 Reducao de Credito                              600,00

  638 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00         2.214,00         2.214,00
         819108 08/12/2021 Reducao de Credito                            2.214,00

  647 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00           200,00           200,00
         819118 08/12/2021 Reducao de Credito                              200,00
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  740 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         1.700,00         1.700,00
         882826 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.700,00

      Total Unidade Executora                                           99.146,50        99.146,50       500.100,05       500.100,05

      Total Unidade Orcamentaria                                        99.146,50        99.146,50       500.100,05       500.100,05

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.08    SECRET DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO
Unidade Executora...:  01.08.01 DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA

  844 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS          418.015,67       418.015,67             0,00             0,00
         827972 16/12/2021 Credito Suplementar                           6.381,00

         853917 27/12/2021 Credito Suplementar                          40.000,00

         883082 27/12/2021 Credito Suplementar                         371.634,67

  854 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                          282.878,78       282.878,78             0,00             0,00
         827977 16/12/2021 Credito Suplementar                         125.565,00

         883087 27/12/2021 Credito Suplementar                         157.313,78

  895 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                0,00             0,00         1.780,80         1.780,80
         882831 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.780,80

      Total Unidade Executora                                          700.894,45       700.894,45         1.780,80         1.780,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.08    SECRET DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO
Unidade Executora...:  01.08.02 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

  989 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         1.300,00         1.300,00
         882836 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.300,00

 1007 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00           500,00           500,00
         882841 27/12/2021 Reducao de Credito                              500,00

      Total Unidade Executora                                                0,00             0,00         1.800,00         1.800,00

      Total Unidade Orcamentaria                                       700.894,45       700.894,45         3.580,80         3.580,80

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.09    SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Executora...:  01.09.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MUNICIPAL
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 1018 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS          117.844,79       117.844,79             0,00             0,00
         883092 27/12/2021 Credito Suplementar                         117.844,79

 1028 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00        31.400,00        31.400,00
         871969 27/12/2021 Reducao de Credito                           31.400,00

 1035 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00        67.108,00        67.108,00
         871981 27/12/2021 Reducao de Credito                           67.108,00

      Total Unidade Executora                                          117.844,79       117.844,79        98.508,00        98.508,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.09    SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Executora...:  01.09.02 DIVISAO PEDAGOGICA

 3855 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00       520.160,00       520.160,00
         872000 27/12/2021 Reducao de Credito                           67.860,00

         875346 27/12/2021 Reducao de Credito                          452.300,00

 3856 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL             2.881,00         2.881,00             0,00             0,00
         873917 27/12/2021 Credito Suplementar                           2.881,00

 3857 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00         2.881,00         2.881,00
         873905 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.881,00

 1282 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00       140.000,00       140.000,00
         818895 08/12/2021 Reducao de Credito                          140.000,00

 1314 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO          140.000,00       140.000,00             0,00             0,00
         818900 08/12/2021 Credito Suplementar                         140.000,00

 1327 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO              200,00           200,00             0,00             0,00
         890377 27/12/2021 Credito Suplementar                             200,00

 3858 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS          761.828,00       761.828,00             0,00             0,00
         872012 27/12/2021 Credito Suplementar                         309.528,00

         875358 27/12/2021 Credito Suplementar                         452.300,00

 3859 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                          138.700,00       138.700,00             0,00             0,00
         875618 27/12/2021 Credito Suplementar                         138.700,00

 3861 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00           200,00           200,00
         890372 27/12/2021 Reducao de Credito                              200,00

 1568 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         3.432,00         3.432,00
         852285 20/12/2021 Reducao de Credito                                2,20

         882981 27/12/2021 Reducao de Credito                            3.429,80

 1574 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                2,20             2,20             0,00             0,00
         852290 20/12/2021 Credito Suplementar                               2,20
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Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5779             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   21 Transposicao/Remanejamento

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.09    SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Executora...:  01.09.02 DIVISAO PEDAGOGICA

 1599 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00       119.360,00       119.360,00
         871945 27/12/2021 Reducao de Credito                          119.360,00

 1611 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00        23.800,00        23.800,00
         871957 27/12/2021 Reducao de Credito                           23.800,00

 1700 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00       138.700,00       138.700,00
         875613 27/12/2021 Reducao de Credito                          138.700,00

 1377 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,41             0,41             0,00             0,00
         849539 21/12/2021 Credito Suplementar                               0,41

 1433 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00             0,41             0,41
         849534 21/12/2021 Reducao de Credito                                0,41

      Total Unidade Executora                                        1.043.611,61     1.043.611,61       948.533,41       948.533,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.09    SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Executora...:  01.09.03 FUNDEB

 1731 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS        1.361.752,68     1.361.752,68             0,00             0,00
         881214 27/12/2021 Credito Suplementar                       1.361.752,68

 1741 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                0,00             0,00       685.512,88       685.512,88
         881219 27/12/2021 Reducao de Credito                          685.512,88

 1754 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00        90.782,13        90.782,13
         881224 27/12/2021 Reducao de Credito                           90.782,13

 1759 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00        19.092,12        19.092,12
         881229 27/12/2021 Reducao de Credito                           19.092,12

 1763 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00        33.622,92        33.622,92
         881234 27/12/2021 Reducao de Credito                           33.622,92

 1765 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00        10.000,00        10.000,00
         881239 27/12/2021 Reducao de Credito                           10.000,00

 1784 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         881244 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00
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Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5779             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   21 Transposicao/Remanejamento

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.09    SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Executora...:  01.09.03 FUNDEB

 1787 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00        10.000,00        10.000,00
         881249 27/12/2021 Reducao de Credito                           10.000,00

 1799 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00        10.000,00        10.000,00
         881254 27/12/2021 Reducao de Credito                           10.000,00

 1815 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS            2.000,00         2.000,00       568.953,04       568.953,04
         828027 16/12/2021 Reducao de Credito                          121.972,00

         828042 16/12/2021 Credito Suplementar                           2.000,00

         881259 27/12/2021 Reducao de Credito                          446.981,04

 1828 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                          121.972,00       121.972,00             0,08             0,08
         828032 16/12/2021 Credito Suplementar                         121.972,00

         881264 27/12/2021 Reducao de Credito                                0,08

 1833 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00         3.445,69         3.445,69
         881269 27/12/2021 Reducao de Credito                            3.445,69

 1837 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00        24.315,82        24.315,82
         828037 16/12/2021 Reducao de Credito                            2.000,00

         881274 27/12/2021 Reducao de Credito                           22.315,82

 1839 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         881279 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

 1858 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         881284 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

 1861 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00        10.000,00        10.000,00
         881289 27/12/2021 Reducao de Credito                           10.000,00

 1873 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         881294 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

      Total Unidade Executora                                        1.485.724,68     1.485.724,68     1.485.724,68     1.485.724,68

      Total Unidade Orcamentaria                                     2.647.181,08     2.647.181,08     2.532.766,09     2.532.766,09
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Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5779             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   21 Transposicao/Remanejamento

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.10    SECRETARIA DE SAUDE COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.10.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE COMUNITARIA

 1896 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00         4.278,86         4.278,86
         882986 27/12/2021 Reducao de Credito                            4.278,86

 1898 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00         5.962,01         5.962,01
         882991 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.962,01

 1901 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00        16.400,00        16.400,00
         851276 22/12/2021 Reducao de Credito                           16.400,00

 1930 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO           16.400,00        16.400,00             0,00             0,00
         851271 22/12/2021 Credito Suplementar                          16.400,00

 1954 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00         2.112,50         2.112,50
         882996 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.112,50

 2057 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         1.100,00         1.100,00
         819408 08/12/2021 Reducao de Credito                            1.100,00

 2060 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            4.800,00         4.800,00             0,00             0,00
         819413 08/12/2021 Credito Suplementar                           1.100,00

         823767 09/12/2021 Credito Suplementar                           3.700,00

 2073 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                         0,00             0,00         3.700,00         3.700,00
         823762 09/12/2021 Reducao de Credito                            3.700,00

 2089 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         4.000,00         4.000,00
         883001 27/12/2021 Reducao de Credito                            4.000,00

 2090 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00        40.000,00        40.000,00
         883006 27/12/2021 Reducao de Credito                           40.000,00

 4262 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00        10.000,00        10.000,00
         883011 27/12/2021 Reducao de Credito                           10.000,00

      Total Unidade Executora                                           21.200,00        21.200,00        87.553,37        87.553,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.10    SECRETARIA DE SAUDE COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 2131 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         3.000,00         3.000,00
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    11
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5779             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   21 Transposicao/Remanejamento

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.10    SECRETARIA DE SAUDE COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

         812702 03/12/2021 Reducao de Credito                            3.000,00

 2137 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            3.000,00         3.000,00             0,00             0,00
         812707 03/12/2021 Credito Suplementar                           3.000,00

 3847 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                                  0,00             0,00       225.000,00       225.000,00
         826485 14/12/2021 Reducao de Credito                          225.000,00

 3848 3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO          225.000,00       225.000,00             0,00             0,00
         826490 14/12/2021 Credito Suplementar                         225.000,00

 2364 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         1.800,00         1.800,00
         881306 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.800,00

 2419 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO              600,00           600,00             0,00             0,00
         819361 08/12/2021 Credito Suplementar                             600,00

 2432 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                         0,00             0,00           600,00           600,00
         819356 08/12/2021 Reducao de Credito                              600,00

 2440 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS            1.800,00         1.800,00             0,00             0,00
         881311 27/12/2021 Credito Suplementar                           1.800,00

      Total Unidade Executora                                          230.400,00       230.400,00       230.400,00       230.400,00

      Total Unidade Orcamentaria                                       251.600,00       251.600,00       317.953,37       317.953,37

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.11    SECR PROMOCAO SOCIAL E ACAO COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.11.01 DEPTO PROMOCAO SOCIAL E ACAO COMUNITARIA

 2523 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00        16.713,76        16.713,76
         846694 16/12/2021 Reducao de Credito                              168,14

         883016 27/12/2021 Reducao de Credito                           16.545,62

 2539 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                                  0,00             0,00         8.000,00         8.000,00
         883021 27/12/2021 Reducao de Credito                            8.000,00

 2540 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  0,00             0,00         4.600,00         4.600,00
         883026 27/12/2021 Reducao de Credito                            4.600,00

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    12
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5779             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   21 Transposicao/Remanejamento

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.11    SECR PROMOCAO SOCIAL E ACAO COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.11.01 DEPTO PROMOCAO SOCIAL E ACAO COMUNITARIA

 2549 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                0,00             0,00        93.204,94        93.204,94
         883031 27/12/2021 Reducao de Credito                           93.204,94

 2559 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00        35.980,71        35.980,71
         883036 27/12/2021 Reducao de Credito                           35.980,71

 2562 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00         1.170,38         1.170,38
         883041 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.170,38

 2564 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00        10.154,57        10.154,57
         883046 27/12/2021 Reducao de Credito                           10.154,57

 2584 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI                0,00             0,00        51.443,14        51.443,14
         883051 27/12/2021 Reducao de Credito                           51.443,14

 2588 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00        17.862,89        17.862,89
         883056 27/12/2021 Reducao de Credito                           17.862,89

 2623 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO              168,14           168,14             0,00             0,00
         846699 16/12/2021 Credito Suplementar                             168,14

      Total Unidade Executora                                              168,14           168,14       239.130,39       239.130,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.11    SECR PROMOCAO SOCIAL E ACAO COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.11.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

 2744 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00         5.413,00         5.413,00
         881326 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.413,00

 4610 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS            7.476,00         7.476,00             0,00             0,00
         828022 16/12/2021 Credito Suplementar                           2.063,00

         881331 27/12/2021 Credito Suplementar                           5.413,00

 2800 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  0,00             0,00         2.063,00         2.063,00
         828017 16/12/2021 Reducao de Credito                            2.063,00

 2668 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS            4.997,00         4.997,00             0,00             0,00
         828012 16/12/2021 Credito Suplementar                             873,00
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    13
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5779             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   21 Transposicao/Remanejamento

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.11    SECR PROMOCAO SOCIAL E ACAO COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.11.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

         853973 27/12/2021 Credito Suplementar                           2.100,00

         881321 27/12/2021 Credito Suplementar                           2.024,00

 2675 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00           873,00           873,00
         828007 16/12/2021 Reducao de Credito                              873,00

 2694 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         2.024,00         2.024,00
         881316 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.024,00

 2732 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         2.100,00         2.100,00
         853968 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.100,00

      Total Unidade Executora                                           12.473,00        12.473,00        12.473,00        12.473,00

      Total Unidade Orcamentaria                                        12.641,14        12.641,14       251.603,39       251.603,39

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.12    SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora...:  01.12.01 DEPTO CONS VIAS URBANAS E PAVIMENTACAO

 2875 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS          196.729,14       196.729,14             0,00             0,00
         853922 27/12/2021 Credito Suplementar                          15.200,00

         883097 27/12/2021 Credito Suplementar                         181.529,14

 2885 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                          108.300,74       108.300,74             0,00             0,00
         827982 16/12/2021 Credito Suplementar                          42.494,00

         883102 27/12/2021 Credito Suplementar                          65.806,74

 2892 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         1.302,50         1.302,50
         882846 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.302,50

 2915 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO              140,00           140,00        11.000,00        11.000,00
         810361 01/12/2021 Reducao de Credito                           11.000,00

         818203 08/12/2021 Credito Suplementar                             140,00

 2928 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00         5.600,00         5.600,00
         818198 08/12/2021 Reducao de Credito                              140,00

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    14
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5779             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   21 Transposicao/Remanejamento

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.12    SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora...:  01.12.01 DEPTO CONS VIAS URBANAS E PAVIMENTACAO

         882851 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.460,00

 2992 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO           11.000,00        11.000,00             0,00             0,00
         810366 01/12/2021 Credito Suplementar                          11.000,00

      Total Unidade Executora                                          316.169,88       316.169,88        17.902,50        17.902,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.12    SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora...:  01.12.02 DEPARTAMENTO DE OFICINAS E TRANSPORTES

 3047 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  0,00             0,00         2.056,73         2.056,73
         882856 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.056,73

      Total Unidade Executora                                                0,00             0,00         2.056,73         2.056,73

      Total Unidade Orcamentaria                                       316.169,88       316.169,88        19.959,23        19.959,23

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.13    SECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO
Unidade Executora...:  01.13.01 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

 3105 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL            68.697,51        68.697,51             0,00             0,00
         883107 27/12/2021 Credito Suplementar                          68.697,51

 3109 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         7.411,06         7.411,06
         882861 27/12/2021 Reducao de Credito                            7.411,06

 3132 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         3.500,77         3.500,77
         882866 27/12/2021 Reducao de Credito                            3.500,77

 3146 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO           37.252,00        37.252,00         1.009,35         1.009,35
         788926 03/12/2021 Credito Suplementar                          37.252,00

         882871 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.009,35

 3147 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00        41.600,00        41.600,00
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    15
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5779             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   21 Transposicao/Remanejamento

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.13    SECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO
Unidade Executora...:  01.13.01 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

         788921 03/12/2021 Reducao de Credito                           37.252,00

         882876 27/12/2021 Reducao de Credito                            4.348,00

 3204 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         1.819,87         1.819,87
         882881 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.819,87

      Total Unidade Executora                                          105.949,51       105.949,51        55.341,05        55.341,05

      Total Unidade Orcamentaria                                       105.949,51       105.949,51        55.341,05        55.341,05

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.14    SEC INDUST, COM, TURISMO, GER DE EMPREGO
Unidade Executora...:  01.14.01 DEPTO DESEN IND, COM, TUR E GER EMPREGO

 3260 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00         4.860,70         4.860,70
         882886 27/12/2021 Reducao de Credito                            4.860,70

 3262 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00         6.715,15         6.715,15
         882891 27/12/2021 Reducao de Credito                            6.715,15

 3282 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         882896 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

 3285 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         6.019,40         6.019,40
         882901 27/12/2021 Reducao de Credito                            6.019,40

 3295 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         882906 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

 3301 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         2.000,00         2.000,00
         882911 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.000,00

 3319 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         2.234,68         2.234,68
         882916 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.234,68

      Total Unidade Executora                                                0,00             0,00        31.829,93        31.829,93

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    16
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5779             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   21 Transposicao/Remanejamento

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.14    SEC INDUST, COM, TURISMO, GER DE EMPREGO
Unidade Executora...:  01.14.01 DEPTO DESEN IND, COM, TUR E GER EMPREGO

      Total Unidade Orcamentaria                                             0,00             0,00        31.829,93        31.829,93

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.15    SECRETARIA DE CULTURA
Unidade Executora...:  01.15.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

 3330 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS           23.259,00        23.259,00             0,00             0,00
         827987 16/12/2021 Credito Suplementar                          19.059,00

         853927 27/12/2021 Credito Suplementar                           4.200,00

 3340 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                           10.042,00        10.042,00             0,00             0,00
         827992 16/12/2021 Credito Suplementar                          10.042,00

 3343 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         882921 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

 3345 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00         7.138,94         7.138,94
         882926 27/12/2021 Reducao de Credito                            7.138,94

 3365 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00             0,68             0,68
         882931 27/12/2021 Reducao de Credito                                0,68

 3369 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         3.567,09         3.567,09
         882936 27/12/2021 Reducao de Credito                            3.567,09

      Total Unidade Executora                                           33.301,00        33.301,00        15.706,71        15.706,71

      Total Unidade Orcamentaria                                        33.301,00        33.301,00        15.706,71        15.706,71

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.16    SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade Executora...:  01.16.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

 3427 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00         5.525,94         5.525,94
         882941 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.525,94

 3430 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00         8.810,04         8.810,04
         882946 27/12/2021 Reducao de Credito                            8.810,04
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    17
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5779             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   21 Transposicao/Remanejamento

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.16    SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade Executora...:  01.16.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

 3432 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00         9.918,93         9.918,93
         882951 27/12/2021 Reducao de Credito                            9.918,93

 3453 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         3.167,50         3.167,50
         882956 27/12/2021 Reducao de Credito                            3.167,50

 3473 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         2.000,00         2.000,00
         882961 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.000,00

 3491 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         2.854,65         2.854,65
         882966 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.854,65

      Total Unidade Executora                                                0,00             0,00        32.277,06        32.277,06

      Total Unidade Orcamentaria                                             0,00             0,00        32.277,06        32.277,06

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.17    SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...:  01.17.01 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 3538 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         3.060,00         3.060,00
         882971 27/12/2021 Reducao de Credito                            3.060,00

 3550 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00       207.600,00       207.600,00
         827997 16/12/2021 Reducao de Credito                          207.600,00

 3556 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         2.000,00         2.000,00
         882976 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.000,00

      Total Unidade Executora                                                0,00             0,00       212.660,00       212.660,00

      Total Unidade Orcamentaria                                             0,00             0,00       212.660,00       212.660,00

      Total Orgao                                                    4.333.845,35     4.333.845,35     4.333.845,35     4.333.845,35

      Total Geral                                                    4.333.845,35     4.333.845,35     4.333.845,35     4.333.845,35

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    18
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

                                             Resumo Final por Fonte de Recursos

 Fund. Legal:  5779             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   21 Transposicao/Remanejamento

                                                            ---------- Suplementacoes ---------- ------------- Reducoes ------------
Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano           No Periodo     No Ano

 1 TESOURO                                                           2.605.247,26     2.605.247,26     2.605.247,26     2.605.247,26

         Cod. Aplicacao/Grupo

         110.0000 GERAL                                              1.422.423,13     1.422.423,13     1.231.522,50     1.231.522,50
         210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                    900.530,20       900.530,20       146.792,00       146.792,00
         220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                   260.925,79       260.925,79       761.549,00       761.549,00
         240.0000 EDUCACAO ESPECIAL                                          0,00             0,00       138.700,00       138.700,00
         310.0000 SAUDE-GERAL                                           21.200,00        21.200,00        33.553,37        33.553,37
         320.0000 SAUDE-TAXAS                                                0,00             0,00        54.000,00        54.000,00
         510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                 168,14           168,14       239.130,39       239.130,39

 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS                   1.496.200,68     1.496.200,68     1.496.200,68     1.496.200,68

         Cod. Aplicacao/Grupo

         261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profissionais     1.361.752,68     1.361.752,68             0,00             0,00
         262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                               123.972,00       123.972,00     1.485.724,68     1.485.724,68
         300.0027 PAB ESTADUAL                                           3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00
         500.0009 FUMASC - LIBERDADE ASSISTIDA                           7.476,00         7.476,00         7.476,00         7.476,00

 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS                      232.397,41       232.397,41       232.397,41       232.397,41

         Cod. Aplicacao/Grupo

         288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS            0,41             0,41             0,41             0,41
         302.0000 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI      225.000,00       225.000,00       225.000,00       225.000,00
         303.0000 VIGILANCIA EM SAUDE                                    2.400,00         2.400,00         2.400,00         2.400,00
         500.0005 FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              4.997,00         4.997,00         4.997,00         4.997,00

      Total Geral                                                    4.333.845,35     4.333.845,35     4.333.845,35     4.333.845,35

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 11/Jan/2022, 09h e 48m.

DECRETO Nº 5.780, DE 01 DE DEZEM-
BRO DE 2021.

“Abre um Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 4.743.229,78 (Quatro milhões, 
setecentos e quarenta e três mil, duzentos e 
vinte e nove reais e setenta e oito centavos).”
 
ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR, 
Prefeito Municipal de Cosmópolis, Estado 
de São Paulo, usando das atribuições legais 
e de acordo com o inciso II do artigo 4º da 
Lei nº. 4.162 de 07 de dezembro de 2020.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto na Contadoria Municipal 
um crédito adicional suplementar da ordem 
de R$ 4.743.229,78 (Quatro milhões, se-

tecentos e quarenta e três mil, duzentos e 
vinte e nove reais e setenta e oito centa-
vos), em atendimento de verbas constantes 
no orçamento vigente, conforme anexo I.

Art. 2º As despesas decorrentes da exe-
cução do previsto no art.1º do presen-
te decreto serão provenientes da anu-
lação parcial de dotação constante no 
orçamento vigente, conforme anexo I:

Art. 3º Este decreto entrará em vi-
gor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓ-
POLIS, 01 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de 
Editais, na sede da prefeitura, na mesma data.

Rodrigo Bueno
Secretário Especial de Chefia de Gabi-

nete
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     1
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.01    SECRETARIA ESPECIAL CHEFIA DE GABINETE
Unidade Executora...:  01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

    1 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                0,00             0,00        15.409,00        15.409,00
         885423 27/12/2021 Reducao de Credito                            3.020,00

         891537 29/12/2021 Reducao de Credito                           12.389,00

   16 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00            86,27            86,27
         895145 29/12/2021 Reducao de Credito                               86,27

   18 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00           140,00           140,00
         894459 29/12/2021 Reducao de Credito                               80,05

         895140 29/12/2021 Reducao de Credito                               59,95

   41 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         1.619,00         1.619,00
         891542 29/12/2021 Reducao de Credito                            1.619,00

   51 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO            6.130,68         6.130,68         7.132,16         7.132,16
         851164 22/12/2021 Reducao de Credito                            7.000,00

         894645 09/12/2021 Credito Suplementar                           6.130,68

         895135 29/12/2021 Reducao de Credito                              132,16

   77 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00           256,79           256,79
         895150 29/12/2021 Reducao de Credito                              256,79

      Total Unidade Executora                                            6.130,68         6.130,68        24.643,22        24.643,22

      Total Unidade Orcamentaria                                         6.130,68         6.130,68        24.643,22        24.643,22

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.02    SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS
Unidade Executora...:  01.02.01 DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS

   86 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS                            66.456,00        66.456,00             0,00             0,00
         851194 22/12/2021 Credito Suplementar                          66.456,00

  128 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         1.422,00         1.422,00
         891547 29/12/2021 Reducao de Credito                            1.418,00

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     2
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.02    SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS
Unidade Executora...:  01.02.01 DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS

         895554 29/12/2021 Reducao de Credito                                4,00

  146 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00           703,95           703,95
         894555 09/12/2021 Reducao de Credito                              703,95

  164 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         851159 22/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

      Total Unidade Executora                                           66.456,00        66.456,00         7.125,95         7.125,95

      Total Unidade Orcamentaria                                        66.456,00        66.456,00         7.125,95         7.125,95

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.03    SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora...:  01.03.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

  173 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                0,00             0,00        38.707,00        38.707,00
         879483 27/12/2021 Reducao de Credito                           38.707,00

  188 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00        17.956,00        17.956,00
         879488 27/12/2021 Reducao de Credito                           17.956,00

  211 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            3.020,00         3.020,00         1.447,00         1.447,00
         885428 27/12/2021 Credito Suplementar                           3.020,00

         891552 29/12/2021 Reducao de Credito                            1.447,00

      Total Unidade Executora                                            3.020,00         3.020,00        58.110,00        58.110,00

      Total Unidade Orcamentaria                                         3.020,00         3.020,00        58.110,00        58.110,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.04    SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO
Unidade Executora...:  01.04.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS

  255 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS                                0,00             0,00       156.150,00       156.150,00
         825383 02/12/2021 Reducao de Credito                          156.000,00
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     3
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.04    SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO
Unidade Executora...:  01.04.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS

         825395 02/12/2021 Reducao de Credito                               70,00

         825407 02/12/2021 Reducao de Credito                               80,00

  269 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00        15.178,00        15.178,00
         879493 27/12/2021 Reducao de Credito                           15.178,00

  294 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            1.643,00         1.643,00       136.202,93       136.202,93
         817306 08/12/2021 Credito Suplementar                             240,00

         817323 06/12/2021 Credito Suplementar                             240,00

         845275 16/12/2021 Reducao de Credito                           23.384,00

         846496 16/12/2021 Reducao de Credito                          102.318,93

         847649 16/12/2021 Credito Suplementar                             400,00

         851169 22/12/2021 Reducao de Credito                           10.500,00

         891523 29/12/2021 Credito Suplementar                             763,00

      Total Unidade Executora                                            1.643,00         1.643,00       307.530,93       307.530,93

      Total Unidade Orcamentaria                                         1.643,00         1.643,00       307.530,93       307.530,93

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.05    SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Executora...:  01.05.01 DEPTO FINANCAS TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

  378 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV           14.865,00        14.865,00        60.482,00        60.482,00
         879498 27/12/2021 Reducao de Credito                           60.482,00

         885578 27/12/2021 Credito Suplementar                          14.865,00

  380 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                   0,00             0,00           189,78           189,78
         894560 09/12/2021 Reducao de Credito                              189,78

  382 3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR C                0,00             0,00            30,00            30,00
         895533 29/12/2021 Reducao de Credito                               30,00

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     4
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.05    SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Executora...:  01.05.01 DEPTO FINANCAS TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

  385 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA                0,00             0,00       143.684,00       143.684,00
         850596 23/12/2021 Reducao de Credito                           18.000,00

         879503 27/12/2021 Reducao de Credito                           58.342,00

         879529 27/12/2021 Reducao de Credito                           67.342,00

  388 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                0,00             0,00        20.061,00        20.061,00
         879534 27/12/2021 Reducao de Credito                           20.061,00

  398 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00        20.918,00        20.918,00
         879539 27/12/2021 Reducao de Credito                           20.918,00

  401 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00           643,08           643,08
         894565 09/12/2021 Reducao de Credito                              643,08

  403 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00        20.854,00        20.854,00
         879544 27/12/2021 Reducao de Credito                           20.854,00

  426 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO           71.961,13        71.961,13             0,00             0,00
         810136 01/12/2021 Credito Suplementar                          42.458,00

         887395 07/12/2021 Credito Suplementar                             200,00

         892000 06/12/2021 Credito Suplementar                             200,00

         892657 29/12/2021 Credito Suplementar                          29.069,13

         893207 29/12/2021 Credito Suplementar                              34,00

      Total Unidade Executora                                           86.826,13        86.826,13       266.861,86       266.861,86

      Total Unidade Orcamentaria                                        86.826,13        86.826,13       266.861,86       266.861,86

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.06    SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICACAO
Unidade Executora...:  01.06.01 DEPTO RELACOES INTERGOVERN E COMUNICACAO

  485 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00        14.301,00        14.301,00
         879549 27/12/2021 Reducao de Credito                           14.301,00
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     5
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.06    SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICACAO
Unidade Executora...:  01.06.01 DEPTO RELACOES INTERGOVERN E COMUNICACAO

  490 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00           333,68           333,68
         894570 09/12/2021 Reducao de Credito                              333,68

  514 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            9.648,00         9.648,00         6.375,00         6.375,00
         818272 08/12/2021 Credito Suplementar                           9.580,00

         891557 29/12/2021 Reducao de Credito                            6.375,00

         893515 29/12/2021 Credito Suplementar                              68,00

  526 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00        50.300,00        50.300,00
         846501 16/12/2021 Reducao de Credito                           50.300,00

  561 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            6.975,00         6.975,00           930,00           930,00
         818265 08/12/2021 Credito Suplementar                           6.975,00

         894575 09/12/2021 Reducao de Credito                              930,00

      Total Unidade Executora                                           16.623,00        16.623,00        72.239,68        72.239,68

      Total Unidade Orcamentaria                                        16.623,00        16.623,00        72.239,68        72.239,68

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.07    SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...:  01.07.01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

  588 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00        46.987,10        46.987,10
         884555 27/12/2021 Reducao de Credito                           13.949,10

         890965 27/12/2021 Reducao de Credito                            7.200,00

         891562 29/12/2021 Reducao de Credito                           25.838,00

  594 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            29.240,00        29.240,00         1.760,00         1.760,00
         819296 08/12/2021 Reducao de Credito                            1.700,00

         822343 08/12/2021 Credito Suplementar                          11.240,00

         850601 23/12/2021 Credito Suplementar                          18.000,00

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     6
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.07    SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...:  01.07.01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

         894580 09/12/2021 Reducao de Credito                               60,00

  618 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            1.519,15         1.519,15         2.583,89         2.583,89
         847479 16/12/2021 Credito Suplementar                           1.519,15

         893897 29/12/2021 Reducao de Credito                            2.583,89

  636 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                0,00             0,00           879,15           879,15
         847462 16/12/2021 Reducao de Credito                              879,15

  637 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   0,00             0,00           148,64           148,64
         894585 09/12/2021 Reducao de Credito                              148,64

 3833 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                    72.207,50        72.207,50             0,00             0,00
         851342 21/12/2021 Credito Suplementar                          10.375,00

         851503 23/12/2021 Credito Suplementar                          61.832,50

  638 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00           480,00           480,00
         817313 08/12/2021 Reducao de Credito                              240,00

         817318 06/12/2021 Reducao de Credito                              240,00

  647 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00           768,00           768,00
         847467 16/12/2021 Reducao de Credito                              640,00

         894590 09/12/2021 Reducao de Credito                              128,00

  665 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         1.683,67         1.683,67
         822323 08/12/2021 Reducao de Credito                              360,00

         822737 09/12/2021 Reducao de Credito                            1.200,00

         894595 09/12/2021 Reducao de Credito                              123,67

  678 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO              840,00           840,00             0,00             0,00
         822350 08/12/2021 Credito Suplementar                             360,00

         827060 14/12/2021 Credito Suplementar                             480,00

  691 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             7.976,81         7.976,81        35.041,64        35.041,64
         827055 14/12/2021 Reducao de Credito                              480,00

         843756 16/12/2021 Reducao de Credito                            5.751,00
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     7
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.07    SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...:  01.07.01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

         879554 27/12/2021 Reducao de Credito                           26.938,00

         893944 29/12/2021 Credito Suplementar                           7.976,81

         894440 29/12/2021 Reducao de Credito                            1.872,64

  709 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            5.200,00         5.200,00        74.327,23        74.327,23
         819266 08/12/2021 Credito Suplementar                           4.000,00

         822730 09/12/2021 Credito Suplementar                           1.200,00

         879559 27/12/2021 Reducao de Credito                           20.911,00

         892720 29/12/2021 Reducao de Credito                           37.806,81

         893902 29/12/2021 Reducao de Credito                           15.609,42

  723 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO           13.831,01        13.831,01             0,00             0,00
         843761 16/12/2021 Credito Suplementar                           5.751,00

         890970 27/12/2021 Credito Suplementar                           7.200,00

         894657 29/12/2021 Credito Suplementar                             447,35

         895110 29/12/2021 Credito Suplementar                              31,09

         895155 29/12/2021 Credito Suplementar                             397,57

         895559 29/12/2021 Credito Suplementar                               4,00

  740 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            1.700,00         1.700,00         1.400,00         1.400,00
         819301 08/12/2021 Credito Suplementar                           1.700,00

         893907 29/12/2021 Reducao de Credito                            1.400,00

      Total Unidade Executora                                          132.514,47       132.514,47       166.059,32       166.059,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.07    SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...:  01.07.02 DEPTO DE SUPRIM E CONTROLE DO PATRIMONIO

  756 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                0,00             0,00        44.850,00        44.850,00

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     8
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.07    SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...:  01.07.02 DEPTO DE SUPRIM E CONTROLE DO PATRIMONIO

         879564 27/12/2021 Reducao de Credito                           44.850,00

  766 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00        20.101,00        20.101,00
         879569 27/12/2021 Reducao de Credito                           20.101,00

  769 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00        23.072,00        23.072,00
         879574 27/12/2021 Reducao de Credito                           23.072,00

  771 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00        18.567,00        18.567,00
         879579 27/12/2021 Reducao de Credito                           18.567,00

      Total Unidade Executora                                                0,00             0,00       106.590,00       106.590,00

      Total Unidade Orcamentaria                                       132.514,47       132.514,47       272.649,32       272.649,32

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.08    SECRET DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO
Unidade Executora...:  01.08.01 DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA

  859 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00        60.947,00        60.947,00
         879111 27/12/2021 Reducao de Credito                           60.947,00

  861 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00        98.160,12        98.160,12
         810143 01/12/2021 Reducao de Credito                           34.187,00

         846506 16/12/2021 Reducao de Credito                           62.436,77

         894398 29/12/2021 Reducao de Credito                            1.536,35

  885 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO           29.383,00        29.383,00             0,00             0,00
         810446 01/12/2021 Credito Suplementar                          17.000,00

         891509 29/12/2021 Credito Suplementar                          12.383,00

      Total Unidade Executora                                           29.383,00        29.383,00       159.107,12       159.107,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     9
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.08    SECRET DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO
Unidade Executora...:  01.08.02 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

  932 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                0,00             0,00        80.807,00        80.807,00
         879116 27/12/2021 Reducao de Credito                           80.807,00

  942 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00        25.706,00        25.706,00
         879121 27/12/2021 Reducao de Credito                           25.706,00

  945 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00        27.431,00        27.431,00
         879126 27/12/2021 Reducao de Credito                           27.431,00

  947 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00         8.019,00         8.019,00
         879131 27/12/2021 Reducao de Credito                            8.019,00

      Total Unidade Executora                                                0,00             0,00       141.963,00       141.963,00

      Total Unidade Orcamentaria                                        29.383,00        29.383,00       301.070,12       301.070,12

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.09    SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Executora...:  01.09.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MUNICIPAL

 1033 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00         5.643,00         5.643,00
         879339 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.643,00

 1056 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         879344 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

 1059 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            8.143,00         8.143,00         4.946,00         4.946,00
         879349 27/12/2021 Reducao de Credito                            4.946,00

         891530 29/12/2021 Credito Suplementar                           8.083,00

         892671 29/12/2021 Credito Suplementar                              60,00

 1075 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO           40.268,62        40.268,62             0,00             0,00
         887988 27/12/2021 Credito Suplementar                          40.268,62

 4431 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                         0,00             0,00         4.960,00         4.960,00
         879354 27/12/2021 Reducao de Credito                            4.960,00

 1082 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         3.000,00         3.000,00
         879359 27/12/2021 Reducao de Credito                            3.000,00

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    10
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.09    SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Executora...:  01.09.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MUNICIPAL

 1101 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         3.800,00         3.800,00
         879364 27/12/2021 Reducao de Credito                            3.800,00

 1113 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            61.037,31        61.037,31         5.136,00         5.136,00
         847915 17/12/2021 Reducao de Credito                            2.100,00

         879369 27/12/2021 Reducao de Credito                            3.036,00

         893951 29/12/2021 Credito Suplementar                          39.215,23

         894433 29/12/2021 Credito Suplementar                          19.869,39

         894445 29/12/2021 Credito Suplementar                           1.872,64

         894452 29/12/2021 Credito Suplementar                              80,05

 1132 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            2.100,00         2.100,00           756,00           756,00
         847920 17/12/2021 Credito Suplementar                           2.100,00

         879374 27/12/2021 Reducao de Credito                              756,00

 1144 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO              200,00           200,00         2.381,00         2.381,00
         879379 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.381,00

         890055 27/12/2021 Credito Suplementar                             200,00

      Total Unidade Executora                                          111.748,93       111.748,93        35.622,00        35.622,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.09    SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Executora...:  01.09.02 DIVISAO PEDAGOGICA

 1213 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         879269 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

 1216 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00        10.000,00        10.000,00
         879274 27/12/2021 Reducao de Credito                           10.000,00

 1228 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00        10.000,00        10.000,00
         879279 27/12/2021 Reducao de Credito                           10.000,00
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    11
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

 3854 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                0,00             0,00       363.289,00       363.289,00
         877431 27/12/2021 Reducao de Credito                          328.867,00

         879398 27/12/2021 Reducao de Credito                           34.422,00

 3855 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00        38.106,00        38.106,00
         879403 27/12/2021 Reducao de Credito                           38.106,00

 3857 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00           222,00           222,00
         879408 27/12/2021 Reducao de Credito                              222,00

 1235 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00        19.727,00        19.727,00
         879413 27/12/2021 Reducao de Credito                           19.727,00

 1276 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         879418 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

 1282 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO          681.879,00       681.879,00        33.291,76        33.291,76
         879423 27/12/2021 Reducao de Credito                           24.651,00

         879589 27/12/2021 Credito Suplementar                         149.549,00

         880163 27/12/2021 Credito Suplementar                         532.330,00

         894423 29/12/2021 Reducao de Credito                            8.640,76

 1314 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO          983.440,40       983.440,40             3,00             3,00
         850008 21/12/2021 Credito Suplementar                         150.000,00

         850068 21/12/2021 Credito Suplementar                              50,00

         879428 27/12/2021 Reducao de Credito                                3,00

         879522 27/12/2021 Credito Suplementar                         504.523,40

         880156 27/12/2021 Credito Suplementar                         328.867,00

 1315 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00         9.011,00         9.011,00
         879433 27/12/2021 Reducao de Credito                            9.011,00

 1327 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00       106.673,00       106.673,00
         850003 21/12/2021 Reducao de Credito                           31.500,00

         850063 21/12/2021 Reducao de Credito                               50,00

         879438 27/12/2021 Reducao de Credito                           75.123,00

 1339 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00        34.700,00        34.700,00
         849998 21/12/2021 Reducao de Credito                           34.700,00

 1358 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00        15.942,00        15.942,00
         879443 27/12/2021 Reducao de Credito                           15.942,00

 1415 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         879448 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    12
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

 1421 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00        43.800,00        43.800,00
         849988 21/12/2021 Reducao de Credito                           43.800,00

 1457 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         879453 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

 1482 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00         9.514,00         9.514,00
         879284 27/12/2021 Reducao de Credito                            9.514,00

 1484 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00         2.252,00         2.252,00
         879289 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.252,00

 1486 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         2.905,00         2.905,00
         879294 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.905,00

 1505 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         2.500,00         2.500,00
         879299 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.500,00

 1508 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00            31,09            31,09
         895105 29/12/2021 Reducao de Credito                               31,09

 1520 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         879304 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

 3859 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00         2.393,00         2.393,00
         879309 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.393,00

 3860 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         879314 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

 3861 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00           200,00           200,00
         890043 27/12/2021 Reducao de Credito                              200,00

 1529 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         2.416,00         2.416,00
         879319 27/12/2021 Reducao de Credito                            2.416,00

 1568 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         1.568,00         1.568,00
         879324 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.568,00

 1574 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO          574.935,48       574.935,48         3.360,89         3.360,89
         879104 27/12/2021 Credito Suplementar                         441.853,00

         880170 27/12/2021 Credito Suplementar                         133.082,48

         894418 29/12/2021 Reducao de Credito                            3.360,89

 1599 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00        68.000,00        68.000,00
         825364 02/12/2021 Reducao de Credito                           68.000,00

 1623 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         879329 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

 1626 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         879334 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

 1660 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00        40.000,00        40.000,00
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    13
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.09    SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Executora...:  01.09.02 DIVISAO PEDAGOGICA

         849993 21/12/2021 Reducao de Credito                           40.000,00

 1697 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         879458 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

 1700 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO          690.300,00       690.300,00             0,00             0,00
         879262 27/12/2021 Credito Suplementar                         690.300,00

 1725 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00         5.000,00         5.000,00
         879463 27/12/2021 Reducao de Credito                            5.000,00

      Total Unidade Executora                                        2.930.554,88     2.930.554,88       869.904,74       869.904,74

      Total Unidade Orcamentaria                                     3.042.303,81     3.042.303,81       905.526,74       905.526,74

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.10    SECRETARIA DE SAUDE COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.10.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE COMUNITARIA

 1883 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                0,00             0,00       715.613,43       715.613,43
         879584 27/12/2021 Reducao de Credito                          206.608,40

         879596 27/12/2021 Reducao de Credito                          149.549,00

         880177 27/12/2021 Reducao de Credito                          273.206,00

         885523 09/12/2021 Reducao de Credito                           14.000,00

         885585 27/12/2021 Reducao de Credito                           14.865,00

         887402 07/12/2021 Reducao de Credito                              200,00

         887449 27/12/2021 Reducao de Credito                            4.000,00

         887670 27/12/2021 Reducao de Credito                            4.860,00

         887847 27/12/2021 Reducao de Credito                            4.860,00

         887983 27/12/2021 Reducao de Credito                           40.268,62

         890923 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.100,00

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    14
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.10    SECRETARIA DE SAUDE COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.10.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE COMUNITARIA

         890935 27/12/2021 Reducao de Credito                            1.100,00

         891995 06/12/2021 Reducao de Credito                              200,00

         894635 09/12/2021 Reducao de Credito                              796,41

 1893 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00       255.881,00       255.881,00
         880182 27/12/2021 Reducao de Credito                          255.881,00

 1896 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00       136.325,48       136.325,48
         880187 27/12/2021 Reducao de Credito                          136.325,48

 3850 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                                  0,00             0,00           552,07           552,07
         894640 09/12/2021 Reducao de Credito                              104,72

         894652 29/12/2021 Reducao de Credito                              447,35

 3852 3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO          504.198,37       504.198,37             0,00             0,00
         822832 09/12/2021 Credito Suplementar                         114.700,00

         826416 09/12/2021 Credito Suplementar                          20.190,65

         826515 14/12/2021 Credito Suplementar                          50.050,00

         826594 14/12/2021 Credito Suplementar                              70,00

         844103 16/12/2021 Credito Suplementar                          39.689,00

         846516 16/12/2021 Credito Suplementar                         279.498,72

 1901 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            14.000,00        14.000,00        33.396,47        33.396,47
         822778 09/12/2021 Reducao de Credito                            5.600,00

         822799 09/12/2021 Reducao de Credito                              806,00

         836645 16/12/2021 Reducao de Credito                           13.254,90

         850520 21/12/2021 Reducao de Credito                            2.000,00

         885528 09/12/2021 Credito Suplementar                          14.000,00

         892700 29/12/2021 Reducao de Credito                            8.251,00

         893932 29/12/2021 Reducao de Credito                            3.484,57
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    15
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.10    SECRETARIA DE SAUDE COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.10.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE COMUNITARIA

 1926 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         1.560,00         1.560,00
         826500 14/12/2021 Reducao de Credito                            1.560,00

 1930 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO          104.661,68       104.661,68         4.778,52         4.778,52
         810129 01/12/2021 Credito Suplementar                          16.807,00

         822783 09/12/2021 Credito Suplementar                           5.600,00

         826395 09/12/2021 Credito Suplementar                          22.200,00

         836657 16/12/2021 Reducao de Credito                            2.678,52

         848725 21/12/2021 Reducao de Credito                            2.100,00

         851291 22/12/2021 Credito Suplementar                          25.003,00

         891495 29/12/2021 Credito Suplementar                          34.890,00

         892664 29/12/2021 Credito Suplementar                             161,68

 1980 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            1.200,00         1.200,00         3.770,00         3.770,00
         826505 14/12/2021 Reducao de Credito                            3.770,00

         846886 16/12/2021 Credito Suplementar                           1.200,00

 1993 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            14.453,97        14.453,97        20.430,00        20.430,00
         826495 14/12/2021 Reducao de Credito                           15.500,00

         887675 27/12/2021 Credito Suplementar                           4.860,00

         887852 27/12/2021 Credito Suplementar                           4.860,00

         892695 29/12/2021 Reducao de Credito                            4.930,00

         893937 29/12/2021 Credito Suplementar                           4.733,97

 2012 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00        67.197,65        67.197,65
         810124 01/12/2021 Reducao de Credito                           16.807,00

         826390 09/12/2021 Reducao de Credito                           22.200,00

         826411 09/12/2021 Reducao de Credito                           20.190,65

         851281 22/12/2021 Reducao de Credito                            8.000,00

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    16
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.10    SECRETARIA DE SAUDE COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.10.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE COMUNITARIA

 2025 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            2.867,60         2.867,60             0,00             0,00
         843768 16/12/2021 Credito Suplementar                           2.700,00

         895162 29/12/2021 Credito Suplementar                             137,60

         895538 29/12/2021 Credito Suplementar                              30,00

 2057 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         1.200,00         1.200,00
         836681 16/12/2021 Reducao de Credito                               33,00

         843775 16/12/2021 Reducao de Credito                            1.167,00

 2060 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            2.200,00         2.200,00         7.200,00         7.200,00
         890928 27/12/2021 Credito Suplementar                           1.100,00

         890940 27/12/2021 Credito Suplementar                           1.100,00

         892690 29/12/2021 Reducao de Credito                            7.200,00

 2073 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                         0,00             0,00         3.100,00         3.100,00
         836669 16/12/2021 Reducao de Credito                            3.100,00

 2074 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI           35.838,14        35.838,14        11.353,00        11.353,00
         822804 09/12/2021 Credito Suplementar                             806,00

         836693 16/12/2021 Credito Suplementar                          33.032,14

         850525 21/12/2021 Credito Suplementar                           2.000,00

         892685 29/12/2021 Reducao de Credito                           11.353,00

 2075 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            2.100,00         2.100,00        10.013,04        10.013,04
         836633 16/12/2021 Reducao de Credito                           10.013,04

         848730 21/12/2021 Credito Suplementar                           2.100,00

 2091 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI           34.392,53        34.392,53        33.242,68        33.242,68
         826510 14/12/2021 Reducao de Credito                           29.220,00

         826589 14/12/2021 Reducao de Credito                               70,00

         836621 16/12/2021 Reducao de Credito                            3.952,68

         845280 16/12/2021 Credito Suplementar                          34.392,53
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    17
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.10    SECRETARIA DE SAUDE COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.10.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE COMUNITARIA

      Total Unidade Executora                                          715.912,29       715.912,29     1.305.613,34     1.305.613,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.10    SECRETARIA DE SAUDE COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 2406 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO              306,00           306,00             0,00             0,00
         890508 27/12/2021 Credito Suplementar                             306,00

 2419 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00           306,00           306,00
         890503 27/12/2021 Reducao de Credito                              306,00

 2440 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS           18.600,00        18.600,00             0,00             0,00
         883949 27/12/2021 Credito Suplementar                          18.600,00

 2450 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00        18.600,00        18.600,00
         883944 27/12/2021 Reducao de Credito                           18.600,00

 2455 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO              825,00           825,00             0,00             0,00
         883531 27/12/2021 Credito Suplementar                             525,00

         890902 27/12/2021 Credito Suplementar                             300,00

 2456 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00           825,00           825,00
         883526 27/12/2021 Reducao de Credito                              525,00

         890909 27/12/2021 Reducao de Credito                              300,00

      Total Unidade Executora                                           19.731,00        19.731,00        19.731,00        19.731,00

      Total Unidade Orcamentaria                                       735.643,29       735.643,29     1.325.344,34     1.325.344,34

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.11    SECR PROMOCAO SOCIAL E ACAO COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.11.01 DEPTO PROMOCAO SOCIAL E ACAO COMUNITARIA

 2566 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         1.935,32         1.935,32

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    18
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.11    SECR PROMOCAO SOCIAL E ACAO COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.11.01 DEPTO PROMOCAO SOCIAL E ACAO COMUNITARIA

         894428 29/12/2021 Reducao de Credito                            1.935,32

      Total Unidade Executora                                                0,00             0,00         1.935,32         1.935,32

      Total Unidade Orcamentaria                                             0,00             0,00         1.935,32         1.935,32

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.12    SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora...:  01.12.01 DEPTO CONS VIAS URBANAS E PAVIMENTACAO

 3843 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                 0,00             0,00         7.545,80         7.545,80
         817998 08/12/2021 Reducao de Credito                            7.545,80

 2890 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00        21.977,00        21.977,00
         879136 27/12/2021 Reducao de Credito                           21.977,00

 2892 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         1.872,68         1.872,68
         894403 29/12/2021 Reducao de Credito                            1.872,68

 2912 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00           340,00           340,00
         894600 09/12/2021 Reducao de Credito                              340,00

 2915 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            6.300,00         6.300,00        20.040,00        20.040,00
         817974 08/12/2021 Reducao de Credito                           20.040,00

         818121 08/12/2021 Credito Suplementar                           6.300,00

 4435 3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO           88.585,80        88.585,80           342,85           342,85
         818008 08/12/2021 Credito Suplementar                          88.585,80

         894605 09/12/2021 Reducao de Credito                              342,85

 2973 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00           180,50           180,50
         894610 09/12/2021 Reducao de Credito                              180,50

 2992 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO          455.655,50       455.655,50        16.700,00        16.700,00
         822816 09/12/2021 Credito Suplementar                          39.800,00

         825369 02/12/2021 Credito Suplementar                         243.145,50

         825388 02/12/2021 Credito Suplementar                         156.000,00
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    19
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.12    SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora...:  01.12.01 DEPTO CONS VIAS URBANAS E PAVIMENTACAO

         825400 02/12/2021 Credito Suplementar                              70,00

         825412 02/12/2021 Credito Suplementar                              80,00

         851174 22/12/2021 Reducao de Credito                           16.700,00

         887454 27/12/2021 Credito Suplementar                           4.000,00

         891502 29/12/2021 Credito Suplementar                          12.560,00

 3002 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00           200,00           200,00
         894615 09/12/2021 Reducao de Credito                              200,00

 4542 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00        91.001,25        91.001,25
         822338 08/12/2021 Reducao de Credito                            6.725,75

         822811 09/12/2021 Reducao de Credito                           39.800,00

         825349 02/12/2021 Reducao de Credito                           44.475,50

 4543 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         2.395,64         2.395,64
         822333 08/12/2021 Reducao de Credito                            2.395,64

 3814 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                 0,00             0,00        53.973,61        53.973,61
         818003 08/12/2021 Reducao de Credito                           25.000,00

         818128 08/12/2021 Reducao de Credito                            6.300,00

         818279 08/12/2021 Reducao de Credito                           16.555,00

         819261 08/12/2021 Reducao de Credito                            4.000,00

         822328 08/12/2021 Reducao de Credito                            2.118,61

 3816 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                 0,00             0,00       165.397,53       165.397,53
         822839 09/12/2021 Reducao de Credito                          114.700,00

         844091 16/12/2021 Reducao de Credito                           39.689,00

         845270 16/12/2021 Reducao de Credito                           11.008,53

      Total Unidade Executora                                          550.541,30       550.541,30       381.966,86       381.966,86

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    20
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.12    SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora...:  01.12.02 DEPARTAMENTO DE OFICINAS E TRANSPORTES

 3028 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00        15.595,00        15.595,00
         893912 29/12/2021 Reducao de Credito                           15.595,00

 3052 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00        12.638,13        12.638,13
         851179 22/12/2021 Reducao de Credito                           10.100,00

         893510 29/12/2021 Reducao de Credito                               68,00

         893917 29/12/2021 Reducao de Credito                            2.470,13

      Total Unidade Executora                                                0,00             0,00        28.233,13        28.233,13

      Total Unidade Orcamentaria                                       550.541,30       550.541,30       410.199,99       410.199,99

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.13    SECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO
Unidade Executora...:  01.13.01 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

 3092 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                0,00             0,00        20.290,00        20.290,00
         879141 27/12/2021 Reducao de Credito                           20.290,00

 3102 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00        12.440,00        12.440,00
         879146 27/12/2021 Reducao de Credito                           12.440,00

 3107 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI                0,00             0,00           457,78           457,78
         893214 29/12/2021 Reducao de Credito                               34,00

         894620 09/12/2021 Reducao de Credito                              423,78

 3109 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            13.949,10        13.949,10        75.749,36        75.749,36
         843791 16/12/2021 Reducao de Credito                            2.633,00

         846511 16/12/2021 Reducao de Credito                           64.443,02

         884548 27/12/2021 Credito Suplementar                          13.949,10

         893922 29/12/2021 Reducao de Credito                            8.673,34

 3132 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO           57.086,00        57.086,00         2.109,66         2.109,66
         810453 01/12/2021 Credito Suplementar                           2.600,00



  22 Cosmópolis, 18 de Março de 2022  Ano VI Edição 415Semanário Oficial

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    21
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.13    SECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO
Unidade Executora...:  01.13.01 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

         891516 29/12/2021 Credito Suplementar                           7.402,00

         892678 29/12/2021 Credito Suplementar                          47.084,00

         893927 29/12/2021 Reducao de Credito                            2.109,66

 3147 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00         1.600,00         1.600,00
         846881 16/12/2021 Reducao de Credito                            1.200,00

         847644 16/12/2021 Reducao de Credito                              400,00

 3185 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00         1.477,29         1.477,29
         846405 16/12/2021 Reducao de Credito                               10,00

         894408 29/12/2021 Reducao de Credito                            1.467,29

 3216 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            1.110,00         1.110,00             0,00             0,00
         843796 16/12/2021 Credito Suplementar                           1.100,00

         846410 16/12/2021 Credito Suplementar                              10,00

      Total Unidade Executora                                           72.145,10        72.145,10       114.124,09       114.124,09

      Total Unidade Orcamentaria                                        72.145,10        72.145,10       114.124,09       114.124,09

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.14    SEC INDUST, COM, TURISMO, GER DE EMPREGO
Unidade Executora...:  01.14.01 DEPTO DESEN IND, COM, TUR E GER EMPREGO

 3247 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                0,00             0,00        57.566,00        57.566,00
         879151 27/12/2021 Reducao de Credito                           57.566,00

 3257 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00        16.487,00        16.487,00
         879156 27/12/2021 Reducao de Credito                           16.487,00

 3264 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00        15.783,10        15.783,10
         810148 01/12/2021 Reducao de Credito                            8.271,00

         851189 22/12/2021 Reducao de Credito                            6.456,00

         894413 29/12/2021 Reducao de Credito                            1.056,10

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    22
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.14    SEC INDUST, COM, TURISMO, GER DE EMPREGO
Unidade Executora...:  01.14.01 DEPTO DESEN IND, COM, TUR E GER EMPREGO

 3285 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00        14.950,00        14.950,00
         851184 22/12/2021 Reducao de Credito                           10.700,00

         891567 29/12/2021 Reducao de Credito                            4.250,00

      Total Unidade Executora                                                0,00             0,00       104.786,10       104.786,10

      Total Unidade Orcamentaria                                             0,00             0,00       104.786,10       104.786,10

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.15    SECRETARIA DE CULTURA
Unidade Executora...:  01.15.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

 3365 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         1.360,00         1.360,00
         892715 29/12/2021 Reducao de Credito                            1.360,00

 3369 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         2.645,00         2.645,00
         892710 29/12/2021 Reducao de Credito                            2.645,00

      Total Unidade Executora                                                0,00             0,00         4.005,00         4.005,00

      Total Unidade Orcamentaria                                             0,00             0,00         4.005,00         4.005,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.16    SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade Executora...:  01.16.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

 3415 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                 0,00             0,00        50.000,00        50.000,00
         851488 23/12/2021 Reducao de Credito                           50.000,00

 3434 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00       108.906,00       108.906,00
         825354 02/12/2021 Reducao de Credito                           70.070,00

         851286 22/12/2021 Reducao de Credito                           17.003,00

         851349 21/12/2021 Reducao de Credito                           10.375,00
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:    23
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5780             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   16 Abre Credito Suplementar - Anulacao de Dotacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.16    SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade Executora...:  01.16.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

         879161 27/12/2021 Reducao de Credito                           11.458,00

 3453 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00         1.832,50         1.832,50
         851498 23/12/2021 Reducao de Credito                            1.832,50

 3456 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00        94.003,00        94.003,00
         810441 01/12/2021 Reducao de Credito                           19.600,00

         825359 02/12/2021 Reducao de Credito                           60.600,00

         891572 29/12/2021 Reducao de Credito                           13.803,00

 3467 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00        10.000,00        10.000,00
         851493 23/12/2021 Reducao de Credito                           10.000,00

      Total Unidade Executora                                                0,00             0,00       264.741,50       264.741,50

      Total Unidade Orcamentaria                                             0,00             0,00       264.741,50       264.741,50

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.17    SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...:  01.17.01 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 3862 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                 0,00             0,00        36.000,00        36.000,00
         817979 08/12/2021 Reducao de Credito                           36.000,00

 3500 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                0,00             0,00       149.701,00       149.701,00
         879166 27/12/2021 Reducao de Credito                           98.725,00

         879468 27/12/2021 Reducao de Credito                           50.976,00

 3510 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00        64.958,00        64.958,00
         879473 27/12/2021 Reducao de Credito                           64.958,00

 3513 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                 0,00             0,00        39.424,00        39.424,00
         879478 27/12/2021 Reducao de Credito                           39.424,00

 3517 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00           380,62           380,62
         894625 09/12/2021 Reducao de Credito                              380,62
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 3541 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00        11.771,00        11.771,00
         891577 29/12/2021 Reducao de Credito                            8.942,00

         892705 29/12/2021 Reducao de Credito                            2.829,00

 3574 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO                0,00             0,00           101,00           101,00
         894630 09/12/2021 Reducao de Credito                              101,00

      Total Unidade Executora                                                0,00             0,00       302.335,62       302.335,62

      Total Unidade Orcamentaria                                             0,00             0,00       302.335,62       302.335,62

      Total Orgao                                                    4.743.229,78     4.743.229,78     4.743.229,78     4.743.229,78

      Total Geral                                                    4.743.229,78     4.743.229,78     4.743.229,78     4.743.229,78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             Resumo Final por Fonte de Recursos

                                                            ---------- Suplementacoes ---------- ------------- Reducoes ------------
Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano       No Periodo           No Ano

 1 TESOURO                                                           4.723.498,78     4.723.498,78     4.723.498,78     4.723.498,78

         Cod. Aplicacao/Grupo

         100.0094 CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL NO COR            0,00             0,00        36.000,00        36.000,00
         100.0101 PAVIMENTACAO ASFALTICA - PROLONGAMENTO AV SAUDA            0,00             0,00         7.545,80         7.545,80
         100.0102 RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO PQ.DAS LARANJEIRA            0,00             0,00        53.973,61        53.973,61
         100.0103 RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO PQ.DAS LARANJEIRA            0,00             0,00       165.397,53       165.397,53
         100.0111 CONVENIO RECAPEAMENTO 1069.889-28/2019 897.083/            0,00             0,00        91.001,25        91.001,25
         100.0112 CONVENIO RECAPEAMENTO 1068.083-10/2019 893.069/            0,00             0,00         2.395,64         2.395,64
         110.0000 GERAL                                                965.282,68       965.282,68     2.201.311,64     2.201.311,64
         210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                    574.935,48       574.935,48        92.937,89        92.937,89
         220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                 1.777.068,33     1.777.068,33       755.386,76       755.386,76
         240.0000 EDUCACAO ESPECIAL                                    690.300,00       690.300,00        10.000,00        10.000,00
         310.0000 SAUDE-GERAL                                          715.912,29       715.912,29     1.305.613,34     1.305.613,34
         510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                   0,00             0,00         1.935,32         1.935,32

 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS                       19.731,00        19.731,00        19.731,00        19.731,00

         Cod. Aplicacao/Grupo

         303.0000 VIGILANCIA EM SAUDE                                   19.731,00        19.731,00        19.731,00        19.731,00

      Total Geral                                                    4.743.229,78     4.743.229,78     4.743.229,78     4.743.229,78

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Mar/2022, 10h e 02m.
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DECRETO Nº 5.781, DE 01 DE DEZEMBRO 
DE 2021.

“Abre um Crédito Adicional Suplementar 
no valor de R$ 526.063,51 (Quinhentos 
e vinte e seis mil, sessenta e três 
reais e cinquenta e um centavos). ”
 
ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR, 
Prefeito Municipal de Cosmópolis, Estado 
de São Paulo, usando das atribuições 
legais e de acordo com o §1º do artigo 4º da 
Lei nº. 4.162 de 07 de dezembro de 2020.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto na Contadoria Municipal 

um crédito adicional suplementar da 
ordem de R$ 526.063,51 (Quinhentos 
e vinte e seis mil, sessenta e três 
reais e cinquenta e um centavos), em 
atendimento de verbas constantes no 
orçamento vigente, conforme anexo I.

Art. 2º As despesas decorrentes da 
execução do previsto no art.1º do presente 
decreto serão provenientes do superávit 
financeiro, conforme saldo bancário 
remanescente de 2020 referente as contas 
de Iluminação Pública, Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente, Lei Cultural Aldir 
Blanc, Emenda MAC nº 25000.057922/21-
52, Programa de Atenção Básica Estadual 
e recursos para combate ao Covid19. 

Art. 3º Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 01 DE DEZEMBRO DE 

2021.

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio 
de Editais, na sede da prefeitura, na mesma 
data.

Rodrigo Bueno
Secretário Especial de Chefia de 

Gabinete

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     1
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5781             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   13 Abre Credito Suplementar - Superavit Financeiro

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.10    SECRETARIA DE SAUDE COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 2092 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             2.600,00         2.600,00             0,00             0,00
         812723 03/12/2021 Credito Suplementar                           2.600,00

 2137 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO              800,00           800,00             0,00             0,00
         812730 03/12/2021 Credito Suplementar                             800,00

 4575 3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO           10.975,00        10.975,00             0,00             0,00
         826522 14/12/2021 Credito Suplementar                          10.975,00

 4507 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                            120.000,00       120.000,00             0,00             0,00
         812946 03/12/2021 Credito Suplementar                         120.000,00

      Total Unidade Executora                                          134.375,00       134.375,00             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                       134.375,00       134.375,00             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.11    SECR PROMOCAO SOCIAL E ACAO COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.11.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

 3851 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                            100.000,00       100.000,00             0,00             0,00
         827497 14/12/2021 Credito Suplementar                         100.000,00

      Total Unidade Executora                                          100.000,00       100.000,00             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                       100.000,00       100.000,00             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.12    SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora...:  01.12.01 DEPTO CONS VIAS URBANAS E PAVIMENTACAO

 2962 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO           55.068,04        55.068,04             0,00             0,00
         826635 14/12/2021 Credito Suplementar                          55.068,04

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     2
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5781             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   13 Abre Credito Suplementar - Superavit Financeiro

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.12    SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora...:  01.12.01 DEPTO CONS VIAS URBANAS E PAVIMENTACAO

      Total Unidade Executora                                           55.068,04        55.068,04             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                        55.068,04        55.068,04             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.15    SECRETARIA DE CULTURA
Unidade Executora...:  01.15.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

 4624 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO          236.620,47       236.620,47             0,00             0,00
         817349 06/12/2021 Credito Suplementar                         236.620,47

      Total Unidade Executora                                          236.620,47       236.620,47             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                       236.620,47       236.620,47             0,00             0,00

      Total Orgao                                                      526.063,51       526.063,51             0,00             0,00

      Total Geral                                                      526.063,51       526.063,51             0,00             0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             Resumo Final por Fonte de Recursos

                                                            ---------- Suplementacoes ---------- ------------- Reducoes ------------
Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano       No Periodo           No Ano

 1 TESOURO                                                             155.068,04       155.068,04             0,00             0,00

         Cod. Aplicacao/Grupo

         100.0002 CIP-CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO P       55.068,04        55.068,04             0,00             0,00
         500.0002 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT      100.000,00       100.000,00             0,00             0,00

 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS                       3.400,00         3.400,00             0,00             0,00

         Cod. Aplicacao/Grupo

         300.0027 PAB ESTADUAL                                           3.400,00         3.400,00             0,00             0,00

 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS                      367.595,47       367.595,47             0,00             0,00
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     3
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

                                             Resumo Final por Fonte de Recursos

 Fund. Legal:  5781             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   13 Abre Credito Suplementar - Superavit Financeiro

                                                            ---------- Suplementacoes ---------- ------------- Reducoes ------------
Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano           No Periodo     No Ano

         Cod. Aplicacao/Grupo

         312.0026 LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANCV- LEI 14      236.620,47       236.620,47             0,00             0,00
         312.0030 PORTARIA 3350 - CORONAVIRUS(COVID-19) - CAPS          10.975,00        10.975,00             0,00             0,00
         312.0032 PORTARIA 623-PROC.25000.057922/21-52 MAC - HOSP      120.000,00       120.000,00             0,00             0,00

      Total Geral                                                      526.063,51       526.063,51             0,00             0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 11/Jan/2022, 09h e 51m.

DECRETO Nº 5.782, DE 01 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

“Abre um Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 2.183.475,26 (Dois milhões, 
cento e oitenta e três mil, quatrocentos e 
setenta e cinco reais e vinte e seis centavos). ”
  
ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR, 
Prefeito Municipal de Cosmópolis, Estado 
de São Paulo, usando das atribuições 
legais e de acordo com o §1º do artigo 4º da 
Lei nº. 4.162 de 07 de dezembro de 2020.

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto na Contadoria Municipal 

um crédito adicional suplementar da ordem 
de R$ 2.183.475,26 (Dois milhões, cento e 
oitenta e três mil, quatrocentos e setenta 
e cinco reais e vinte e seis centavos), em 
atendimento de verbas constantes no 
orçamento vigente, conforme anexo I.

Art. 2º As despesas decorrentes da 
execução do previsto no art.1º do presente 
decreto serão provenientes do excesso 
de arrecadação, previsto para o corrente 
exercício nos termos do inciso II do art. 43º 
da L.F. nº 4320/64, conforme arrecadação do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços – ICMS.

Art. 3º Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 01 DE DEZEMBRO DE 

2021.
 
ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de 
Editais, na sede da prefeitura, na mesma data.

Rodrigo Bueno
Secretário Especial de Chefia de 

Gabinete

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     1
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5782             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   15 Abre Credito Suplementar - Excesso de Arrecadacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.04    SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO
Unidade Executora...:  01.04.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS

  294 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO          182.164,11       182.164,11             0,00             0,00
         813348 08/12/2021 Credito Suplementar                         182.164,11

      Total Unidade Executora                                          182.164,11       182.164,11             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                       182.164,11       182.164,11             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.05    SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Executora...:  01.05.01 DEPTO FINANCAS TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

  378 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV          154.201,83       154.201,83             0,00             0,00
         897514 29/12/2021 Credito Suplementar                         154.201,83

      Total Unidade Executora                                          154.201,83       154.201,83             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                       154.201,83       154.201,83             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.07    SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...:  01.07.01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

  723 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO           15.168,92        15.168,92             0,00             0,00
         895474 29/12/2021 Credito Suplementar                          15.168,92

      Total Unidade Executora                                           15.168,92        15.168,92             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                        15.168,92        15.168,92             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.09    SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Executora...:  01.09.02 DIVISAO PEDAGOGICA
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 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     2
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

 1327 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO           15.544,80        15.544,80             0,00             0,00
         895460 29/12/2021 Credito Suplementar                          15.544,80

 1611 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            4.688,70         4.688,70             0,00             0,00
         895453 29/12/2021 Credito Suplementar                           4.688,70

      Total Unidade Executora                                           20.233,50        20.233,50             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                        20.233,50        20.233,50             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.10    SECRETARIA DE SAUDE COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.10.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE COMUNITARIA

 3850 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                          1.478.680,00     1.478.680,00             0,00             0,00
         893494 29/12/2021 Credito Suplementar                         629.340,00

         897616 29/12/2021 Credito Suplementar                         849.340,00

 2025 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO           11.401,16        11.401,16             0,00             0,00
         895467 29/12/2021 Credito Suplementar                          11.401,16

      Total Unidade Executora                                        1.490.081,16     1.490.081,16             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                     1.490.081,16     1.490.081,16             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.13    SECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO
Unidade Executora...:  01.13.01 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

 3132 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO          162.903,03       162.903,03             0,00             0,00
         825426 09/12/2021 Credito Suplementar                         162.903,03

 3216 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO          158.722,71       158.722,71             0,00             0,00
         895517 29/12/2021 Credito Suplementar                         158.722,71

      Total Unidade Executora                                          321.625,74       321.625,74             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                       321.625,74       321.625,74             0,00             0,00

      Total Orgao                                                    2.183.475,26     2.183.475,26             0,00             0,00

      Total Geral                                                    2.183.475,26     2.183.475,26             0,00             0,00

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     3
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

                                             Resumo Final por Fonte de Recursos

 Fund. Legal:  5782             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   15 Abre Credito Suplementar - Excesso de Arrecadacao

                                                            ---------- Suplementacoes ---------- ------------- Reducoes ------------
Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano           No Periodo     No Ano

 1 TESOURO                                                           2.183.475,26     2.183.475,26             0,00             0,00

         Cod. Aplicacao/Grupo

         110.0000 GERAL                                                673.160,60       673.160,60             0,00             0,00
         210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                      4.688,70         4.688,70             0,00             0,00
         220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                    15.544,80        15.544,80             0,00             0,00
         310.0000 SAUDE-GERAL                                        1.490.081,16     1.490.081,16             0,00             0,00

      Total Geral                                                    2.183.475,26     2.183.475,26             0,00             0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Mar/2022, 10h e 23m.
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DECRETO Nº 5.796, DE 03 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

“Abre um Crédito Adicional Suplementar 
no valor de R$ 6.753.567,29 (Seis 
milhões, setecentos e cinquenta e 
três mil, quinhentos e sessenta e 
sete reais e vinte e nove centavos). ”
 
ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR, 
Prefeito Municipal de Cosmópolis, Estado 
de São Paulo, usando das atribuições 
legais e de acordo com o §1º do artigo 4º da 
Lei nº. 4.162 de 07 de dezembro de 2020.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto na Contadoria Municipal 

um crédito adicional suplementar da ordem de 
R$ 6.753.567,29 (Seis milhões, setecentos 
e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta 
e sete reais e vinte e nove centavos), em 
atendimento de verbas constantes no 
orçamento vigente, conforme anexo I.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução 
do previsto no art.1º do presente decreto serão 
provenientes do excesso de arrecadação, 
previsto para o corrente exercício nos 
termos do inciso II do art. 43º da L.F. nº 
4320/64, conforme Recurso para Iluminação 
Pública, recursos do FUNDEB, Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, 
Lei Aldir Blanc arrecadação de impostos 
municipais e Emenda nº 202138960001.

Art. 3º Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 03 DE DEZEMBRO DE 

2021.
 
ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio 
de Editais, na sede da prefeitura, na mesma 
data.

Rodrigo Bueno
Secretário Especial de Chefia de 

Gabinete

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     1
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5796             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   15 Abre Credito Suplementar - Excesso de Arrecadacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.01    SECRETARIA ESPECIAL CHEFIA DE GABINETE
Unidade Executora...:  01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

   11 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                            1.483,25         1.483,25             0,00             0,00
         854962 27/12/2021 Credito Suplementar                           1.483,25

      Total Unidade Executora                                            1.483,25         1.483,25             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                         1.483,25         1.483,25             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.02    SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS
Unidade Executora...:  01.02.01 DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS

   90 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS           41.051,62        41.051,62             0,00             0,00
         854969 27/12/2021 Credito Suplementar                          41.051,62

      Total Unidade Executora                                           41.051,62        41.051,62             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                        41.051,62        41.051,62             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.04    SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO
Unidade Executora...:  01.04.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS

  256 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS           55.764,42        55.764,42             0,00             0,00
         854983 27/12/2021 Credito Suplementar                          55.764,42

  266 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                            3.284,91         3.284,91             0,00             0,00
         883112 27/12/2021 Credito Suplementar                           3.284,91

      Total Unidade Executora                                           59.049,33        59.049,33             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                        59.049,33        59.049,33             0,00             0,00

 Estado de Sao Paulo                       Suplementacoes e Reducoes Orcamentarias            Meses 1-12 de 2021        Folha:     2
 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5796             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   15 Abre Credito Suplementar - Excesso de Arrecadacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.06    SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICACAO
Unidade Executora...:  01.06.01 DEPTO RELACOES INTERGOVERN E COMUNICACAO

  475 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS            5.473,93         5.473,93             0,00             0,00
         854997 27/12/2021 Credito Suplementar                           5.473,93

      Total Unidade Executora                                            5.473,93         5.473,93             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                         5.473,93         5.473,93             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.07    SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...:  01.07.01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

  614 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO           10.903,47        10.903,47             0,00             0,00
         855011 27/12/2021 Credito Suplementar                          10.903,47

      Total Unidade Executora                                           10.903,47        10.903,47             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                        10.903,47        10.903,47             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.08    SECRET DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO
Unidade Executora...:  01.08.01 DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA

  857 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL            19.614,87        19.614,87             0,00             0,00
         855032 27/12/2021 Credito Suplementar                          19.614,87

      Total Unidade Executora                                           19.614,87        19.614,87             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                        19.614,87        19.614,87             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.09    SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Executora...:  01.09.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MUNICIPAL
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 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

 1031 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL             2.710,65         2.710,65             0,00             0,00
         855046 27/12/2021 Credito Suplementar                           2.710,65

      Total Unidade Executora                                            2.710,65         2.710,65             0,00             0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.09    SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Executora...:  01.09.02 DIVISAO PEDAGOGICA

 1469 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS           12.015,76        12.015,76             0,00             0,00
         855053 27/12/2021 Credito Suplementar                          12.015,76

 1479 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                            2.508,07         2.508,07             0,00             0,00
         855060 27/12/2021 Credito Suplementar                           2.508,07

 1377 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            27.181,07        27.181,07             0,00             0,00
         849544 21/12/2021 Credito Suplementar                          27.181,07

      Total Unidade Executora                                           41.704,90        41.704,90             0,00             0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.09    SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Executora...:  01.09.03 FUNDEB

 1731 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS        2.376.994,16     2.376.994,16             0,00             0,00
         828047 16/12/2021 Credito Suplementar                         825.580,60

         851472 23/12/2021 Credito Suplementar                          17.939,00

         853947 27/12/2021 Credito Suplementar                       1.253.000,00

         881299 27/12/2021 Credito Suplementar                         280.474,56

 1751 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                          917.264,05       917.264,05             0,00             0,00
         828054 16/12/2021 Credito Suplementar                         425.679,00

         855074 27/12/2021 Credito Suplementar                         491.585,05

 1757 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL             9.542,87         9.542,87             0,00             0,00
         855081 27/12/2021 Credito Suplementar                           9.542,87

 1761 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI          228.236,33       228.236,33             0,00             0,00
         855088 27/12/2021 Credito Suplementar                         228.236,33

 1805 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS        1.634.750,05     1.634.750,05             0,00             0,00
         828061 16/12/2021 Credito Suplementar                         194.362,00

         853954 27/12/2021 Credito Suplementar                         632.000,00

         855095 27/12/2021 Credito Suplementar                         808.388,05
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Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5796             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   15 Abre Credito Suplementar - Excesso de Arrecadacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.09    SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Executora...:  01.09.03 FUNDEB

 1815 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS          446.000,00       446.000,00             0,00             0,00
         853961 27/12/2021 Credito Suplementar                         446.000,00

 1825 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                          451.995,99       451.995,99             0,00             0,00
         828068 16/12/2021 Credito Suplementar                         209.478,00

         855109 27/12/2021 Credito Suplementar                         242.517,99

 1831 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL             1.637,78         1.637,78             0,00             0,00
         855123 27/12/2021 Credito Suplementar                           1.637,78

 1835 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI           43.126,83        43.126,83             0,00             0,00
         855130 27/12/2021 Credito Suplementar                          43.126,83

      Total Unidade Executora                                        6.109.548,06     6.109.548,06             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                     6.153.963,61     6.153.963,61             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.11    SECR PROMOCAO SOCIAL E ACAO COMUNITARIA
Unidade Executora...:  01.11.01 DEPTO PROMOCAO SOCIAL E ACAO COMUNITARIA

 4668 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                             50.000,00        50.000,00             0,00             0,00
         827811 14/12/2021 Credito Suplementar                          50.000,00

      Total Unidade Executora                                           50.000,00        50.000,00             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                        50.000,00        50.000,00             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.12    SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora...:  01.12.01 DEPTO CONS VIAS URBANAS E PAVIMENTACAO

 2888 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL             3.236,90         3.236,90             0,00             0,00
         855165 27/12/2021 Credito Suplementar                           3.236,90
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 2962 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO          203.000,00       203.000,00             0,00             0,00
         850658 15/12/2021 Credito Suplementar                         203.000,00

      Total Unidade Executora                                          206.236,90       206.236,90             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                       206.236,90       206.236,90             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.13    SECRETARIA DE SANEAMENTO BASICO
Unidade Executora...:  01.13.01 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

 4663 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO           98.800,00        98.800,00             0,00             0,00
         823438 09/12/2021 Credito Suplementar                          98.800,00

      Total Unidade Executora                                           98.800,00        98.800,00             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                        98.800,00        98.800,00             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.15    SECRETARIA DE CULTURA
Unidade Executora...:  01.15.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

 3330 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS           35.741,95        35.741,95             0,00             0,00
         855179 27/12/2021 Credito Suplementar                          35.741,95

 3340 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                            9.603,24         9.603,24             0,00             0,00
         855186 27/12/2021 Credito Suplementar                           9.603,24

 4624 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO            8.376,44         8.376,44             0,00             0,00
         817356 06/12/2021 Credito Suplementar                           8.376,44

      Total Unidade Executora                                           53.721,63        53.721,63             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                        53.721,63        53.721,63             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.16    SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade Executora...:  01.16.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

 3417 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS           48.321,96        48.321,96             0,00             0,00
         855193 27/12/2021 Credito Suplementar                          48.321,96
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 Prefeitura Municipal de Cosmopolis

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL

 Fund. Legal:  5796             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   15 Abre Credito Suplementar - Excesso de Arrecadacao

                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------
                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano
Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.16    SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade Executora...:  01.16.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

      Total Unidade Executora                                           48.321,96        48.321,96             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                        48.321,96        48.321,96             0,00             0,00

Orgao...............:  01       PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
Unidade Orcamentaria:  01.17    SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...:  01.17.01 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 3515 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI            4.946,72         4.946,72             0,00             0,00
         855200 27/12/2021 Credito Suplementar                           4.946,72

      Total Unidade Executora                                            4.946,72         4.946,72             0,00             0,00

      Total Unidade Orcamentaria                                         4.946,72         4.946,72             0,00             0,00

      Total Orgao                                                    6.753.567,29     6.753.567,29             0,00             0,00

      Total Geral                                                    6.753.567,29     6.753.567,29             0,00             0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             Resumo Final por Fonte de Recursos

                                                            ---------- Suplementacoes ---------- ------------- Reducoes ------------
Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano       No Periodo           No Ano

 1 TESOURO                                                             459.661,72       459.661,72             0,00             0,00

         Cod. Aplicacao/Grupo

         100.0002 CIP-CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO P      203.000,00       203.000,00             0,00             0,00
         110.0000 GERAL                                                253.951,07       253.951,07             0,00             0,00
         220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                     2.710,65         2.710,65             0,00             0,00

 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS                   6.109.548,06     6.109.548,06             0,00             0,00

         Cod. Aplicacao/Grupo

         261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profissionais     5.663.548,06     5.663.548,06             0,00             0,00
         262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                               446.000,00       446.000,00             0,00             0,00
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                                             Resumo Final por Fonte de Recursos

 Fund. Legal:  5796             Tipo :  1 - Decreto       Ementa:   15 Abre Credito Suplementar - Excesso de Arrecadacao

                                                            ---------- Suplementacoes ---------- ------------- Reducoes ------------
Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano           No Periodo     No Ano

 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS                      184.357,51       184.357,51             0,00             0,00

         Cod. Aplicacao/Grupo

         288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS       27.181,07        27.181,07             0,00             0,00
         312.0026 LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANCV- LEI 14        8.376,44         8.376,44             0,00             0,00
         800.0030 EMENDA 202138960001 ABOU ANNI                         98.800,00        98.800,00             0,00             0,00
         800.0031 EMENDA INDIVUIDUAL PROMOCAO SOCIAL- CUSTEIO           50.000,00        50.000,00             0,00             0,00

      Total Geral                                                    6.753.567,29     6.753.567,29             0,00             0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 11/Jan/2022, 09h e 53m.

ADMINISTRAÇÃO
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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° 027/2022 
                                               Processo Licitatório nº 955/2022 
 

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, objetivando 
a aquisição de carrinho de bebê, kit para alimentação de bebês (cadeirinhas), ventosa e caminha empalhável para uso nas 
EMEBs de Educação Infantil, 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: 

Recebimento das Propostas 
Início Término 

Data/Horário Data/Horário 
18/03/2022 ás 09h00 min 30/03/2022 ás 09h00 min 

 
Abertura das Propostas 
30/03/2022 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 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 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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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 
 

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 a aquisição de carrinho de bebê, kit para alimentação de bebês (cadeirinhas), ventosa 
e caminha empalhável para uso nas EMEBs de Educação Infantil, 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 orçamentária:  
262.2292.010904.12.365.5.2.69.449052990000.5.2800000 
262.2293.010904.12.365.5.2.69.449052420000.5.2800000 
255.2294.010904.12.365.5.2.69.339030990000.5.2800000 
 
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 A licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, caso queira usar os benefícios Lei 
Complementar nº 123/2006, deverá apresentar 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.  
 
4.3 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. 
 
4.4 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;  
 
4.5 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.  
 
4.6 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado. 
 
4.7 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:  
a) Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de Cosmópolis e no Estado de São Paulo.  
b) Forem declaradas inidôneas para licitar, contratar ou suspensas 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.  
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ESTADO DE SÃO PAULO 
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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.  
 
4.8 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 máximo 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.  
 
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)”. 
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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 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 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.  
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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 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.  
 
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. 
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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.  
 
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; 
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; 
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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. 
 
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)  Relação de apenados no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo resultado não conste a licitante, extraída do site: 
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados   

 



37  Ano VI Edição 415Semanário OficialCosmópolis, 18 de Março de 2022

                                                                                                                                                         
 

                                                                                                      8                                                                                                                                                   
 

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 
 

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. 
 
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 apresentá-
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”. 



  38 Cosmópolis, 18 de Março de 2022  Ano VI Edição 415Semanário Oficial

                                                                                                                                                         
 

                                                                                                      9                                                                                                                                                   
 

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 
 

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. 
 
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 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 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. 
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17 – DA ENTREGA, RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E PAGAMENTO 
 
17.1 A entrega será de forma única, em até 20 (vinte) dias após a assinatura do Termo de Contrato. 
 
17.2 Os produtos entregues deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses. 
 
17.3 A entrega será nos endereços citados no ANEXO I – Termo de Referência, sem cobrança de frete, carga e descarga. 
 
17.5 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal Eletrônica, atestada e aferida, em conta 
corrente da contratada. 
 
17.6 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 Educação, sendo o gestor 
do Contrato o Sr. Luciano Bento Ramalho, CPF 112.593.578-21, Secretário de Educação, 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 pelo período de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.  
 
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; 
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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°.  
 
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, 17 de março de 2022. 

 
 

Antônio Claudio Felisbino Junior 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 
 

Processo Licitatório nº 955/2022 
 

TERMO DE REFERÊNCIA     
            

1. Considerações Preliminares 
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é o aquisição de carrinho de bebê, kit para alimentação de bebês (cadeirinhas), ventosa e 
caminha empalhável para uso nas EMEBs de Educação Infantil.  
 
2. Especificação:  
 
ITEM QTD. UNID. DESCRIÇÃO 

001 185 UNIDADES CARRINHO DE BEBÊ , COM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR DE 05/08" COM PINTUR EPÓXI / POLIÉSTER. PARTES 
PLÁSTICAS DE PA ( NYLON) E PP (POLIPROPILENO) , ACENTO DE TECIDO, DESENVOLVIDO COM 03 RODAS DE NO MÍNIMO 
5"SENDO AS RODAS DIATEIRAS GIRATÓRIAS COM SUSPENSÃO E TRAVAS E RODAS TRASEIRAS FIXAS SISTEMA DE FREIO 
SIMULTÂNEO CAPOTA RETRÁTIL E REMOVÍVEL EM TECIDO 100% POLIÉSTER , COM SISTEMA DE CINTO DE SEGURANÇA 
DE 5 PONTOS , TIRAS DE POLIPROPILENO , FECHO DE PLÁSTICO E REGULADOR DE TIRAS .INDICADO PARA CRIANÇA A 
PARTIR DE SEU NASCIMENTO ATÉ 15 KILOS.  
DEVERÁ SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO EM CORES SORTIDAS, A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA. 
GARANTIA DE 12 MESES.ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14389 E POSSUIR CERTIFICADO DE REGISTRO 
NO INMETRO. 

002 030 UNIDADES KIT PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS - CONJUNTO COMPOSTO POR 03 MESAS UNIDAS EM FORMA DE "U", 04 CADEIRINHAS 
E 01 BANQUETA PARA MONITORA. A CADEIRINHA DEVERÁ SER EM AÇO REVESTIDO EM ESPUMA E NYLON RESINADO 
RESISTENTE, COM VENTOSAS EM SUA EXTREMIDADE PARA MELHOR FIXAÇÃO NA SUPERFÍCIE, PROPORCIONANDO 
MAIOR SEGURANÇA. BANQUETA DEVERÁ SER COM ASSNTO ESTOFADO E RODÍZIOS.  
DEVERÁ SER ENTREGUE EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELAS SECRETARIA. 
*ITEM COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. 

003 104 UNIDADES VENTOSA PARA USO EM KIT PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS. 
004 340 UNIDADES CAMINHA EMPILHÁVEL COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO. PRODUTO CONFECCIONADO EM TECIDO VAZADO 100% 

POLIÉSTER DE ALTA RESITENCIA E REVESTIDO CO PVC. POLIÉSTER COSTURADO EM TRAMA DUPLA COM 
RECOBRIMENTO DE PVC COM TRATAMENTOS ANTI UV, ANTI FUNGOS, ANTI CHAMAS, ANTIOXIDANTE, ANTI 
BACTERIANO, LAVÁVEL, COM FECHO EM UMA DAS EXTREMIDADES COM COSTURAS REFORÇDAS PARA ENCAIXE DA 
ESTRUTURA, NÃO SENDO NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SUA MONTAGEM. DEVERÁ TER 04 PÉS 
INDIVIDUAIS INJETADOS EM POLIPROPILENO "P VIRGEM "EXTREMIDADES E CANTOS ARREDONDADOS, RESISTENTES A 
CARGAS E IMPACTOS, POSSUI REFORÇOS INTERNOS PARA EVITAR O CONTATO ENTRE CAMINHAS AO SEREM 
EMPILHADAS. BARRAS EM ALUMÍNIO. FÁCIL MONTAGEM E ARMAZENAMENTO INDICADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 06 
ANOS. SUPORTAR PESO DE ATÉ 50 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS 1.33X 54X14CM.  
PRODUTO DEVERÁ TER GARANTIA DE 12 MESES .  
DEVERÁ SER ENTREGUE EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA. 
*ITEM COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. 
- APRESENAR CERTIFICADO DE ATENDIMENTO A TODAS AS NORMAS ABNT NBR NM-300-3:2011 
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 3. Locais para entrega: 
 
 

 
 
 
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 3 (três) dias após a sessão, AMOSTRA os 
itens 2 e 4, e os documentos que o Item 4 solicita. 

 
b) As amostras e documentos serão analisados pela Secretaria competente, estando em desacordo, a empresa será 

desclassificada, sendo então convocada a seguinte colocada e assim sucessivamente. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relação de endereço das escolas para entrega  

CARRINHO 
DE BEBÊ 

KIT PARA 
ALIMENTAÇÃO 
DE BEBÊS 

VENTOSAS CAMINHAS 
EMPILHÁVEIS 

APOIO PARA 
SENTAR 

01 
EMEB TUTU BALLONI 
Rua: Jose Kalil Aun, 109 Vila Kalil Fone:  3872-5516 
FONE: 3872-5516 

 
20 
 

 
- 
 

 
- 

 
30 

 
20 

02 
EMEB PROFª. ALICE DE CAMPOS LAPA 
Rua Valdir de Almeida, 464 - Recanto das Laranjeiras CEP 13150-
000 - Fone:  (19) 3872-6862 

 
 
- 

 
- 

 
- 

 
20 

 
- 

03 
EMEB PROFª. DONA JENNY ROSSI ROGGE 
Rua Ponciano Tonussi, 377 – Pq. Ester CEP 13150-000 
Fone: 0419) 3882-1734 

 
 
- 

 
- 

 
- 

 
50 

 
- 

04 
EMEB Profª ROSELI APARECIDA TOLEDO 
Rua : João Dias Arruda neto , 328 , jardim Lurdes CEP 13150-000 - 
Fone: (19) 3872-6860 

 
25 

 
02 

 
24 

 
40 

 

05 
EMEB  ESTHER NOGUEIRA” 
Rua Dr. Campos Sales,  40-A  -  Centro CEP 13150-000 
Fone: (19) 3872-5409 

 
 
- 

 
- 

 
- 

 
25 

 
- 

06 
EMEB ALAIRCE CIANE DEANGELO 
RUA: ZICO FÉLIX 41 – JARDIM BETO SPANA 
FONE:3882-2842 

 
- 

 
10 

 
- 

 
100 

 
- 

07 
DORACI RODRIGUES 
RUA:ALBERTO STUCKI, 73 BAIRRO JACINTO HACKEL FREN 
AUN - FONE: 3812-1002 

 
25 

 
06 

 
- 

 
25 

 
- 

08 
EMEB GUILHERMINA KOWALESKI 
RUA: CAETANO AQUILES AVANCINI, 1240 ROSAMÉLIA 
FONE: 3872-6861 

 
24 

 
06 

 
- 

 
14 

 
06 

09 
EMEB HELENA CURIACOS NALLIN 
RUA: ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 
FONE: 3872-5877 

 
24 

 
06 

 
20 

 
14 

 
06 

10 
EMEB JOSÉ FRANCO SALGADO 
RUA: ANTÔNIO TAVANO, 46 JARDIM BELA VSTA IV 
FONE: 3872-2202 

 
- 

 
- 

 
80 

 
25 

 
- 
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 
 

Processo Licitatório nº 955/2022 
 

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 ....../2022, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Cosmópolis SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 
 
 
 

 

____________________, ____ de ____________de 2022 
 

 
 
 
 

____________________________________________________ 
                                                      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 027/2022 

Processo Licitatório nº 955/2022 
 

 
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 ....../2022, 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 2022 
 
 
  
 

_____________________________________________ 
                                                        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 027/2022 

Processo Licitatório nº 955/2022 
 
 
 

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. ......./2022, 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 2022 

 
 
  
 

_____________________________________________ 
                                                        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 027/2022 
 

Processo Licitatório nº 955/2022 
 

 
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 2022. 
 
 
 

 
 

 
_____________________________________________ 

                                                          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 027/2022 
 

Processo Licitatório nº 955/2022 
 

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 Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

001 185 UNIDADES CARRINHO DE BEBÊ , COM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR DE 05/08" COM 
PINTUR EPÓXI / POLIÉSTER. PARTES PLÁSTICAS DE PA ( NYLON) E PP 
(POLIPROPILENO) , ACENTO DE TECIDO, DESENVOLVIDO COM 03 RODAS DE 
NO MÍNIMO 5"SENDO AS RODAS DIATEIRAS GIRATÓRIAS COM SUSPENSÃO 
E TRAVAS E RODAS TRASEIRAS FIXAS SISTEMA DE FREIO SIMULTÂNEO 
CAPOTA RETRÁTIL E REMOVÍVEL EM TECIDO 100% POLIÉSTER , COM 
SISTEMA DE CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS , TIRAS DE 
POLIPROPILENO , FECHO DE PLÁSTICO E REGULADOR DE TIRAS .INDICADO 
PARA CRIANÇA A PARTIR DE SEU NASCIMENTO ATÉ 15 KILOS.  
DEVERÁ SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO EM CORES SORTIDAS, A 
SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA. GARANTIA DE 12 MESES.ESTAR EM 
CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14389 E POSSUIR CERTIFICADO DE 
REGISTRO NO INMETRO. 

   

002 030 UNIDADES KIT PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS - CONJUNTO COMPOSTO POR 03 MESAS 
UNIDAS EM FORMA DE "U", 04 CADEIRINHAS E 01 BANQUETA PARA 
MONITORA. A CADEIRINHA DEVERÁ SER EM AÇO REVESTIDO EM ESPUMA 
E NYLON RESINADO RESISTENTE, COM VENTOSAS EM SUA EXTREMIDADE 
PARA MELHOR FIXAÇÃO NA SUPERFÍCIE, PROPORCIONANDO MAIOR 
SEGURANÇA. BANQUETA DEVERÁ SER COM ASSNTO ESTOFADO E 
RODÍZIOS.  
DEVERÁ SER ENTREGUE EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELAS 
SECRETARIA. 
*ITEM COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. 

   

003 104 UNIDADES VENTOSA PARA USO EM KIT PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS.    
004 340 UNIDADES CAMINHA EMPILHÁVEL COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO. PRODUTO 

CONFECCIONADO EM TECIDO VAZADO 100% POLIÉSTER DE ALTA 
RESITENCIA E REVESTIDO CO PVC. POLIÉSTER COSTURADO EM TRAMA 
DUPLA COM RECOBRIMENTO DE PVC COM TRATAMENTOS ANTI UV, ANTI 
FUNGOS, ANTI CHAMAS, ANTIOXIDANTE, ANTI BACTERIANO, LAVÁVEL, 
COM FECHO EM UMA DAS EXTREMIDADES COM COSTURAS REFORÇDAS 
PARA ENCAIXE DA ESTRUTURA, NÃO SENDO NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO 
DE FERRAMENTAS PARA SUA MONTAGEM. DEVERÁ TER 04 PÉS 
INDIVIDUAIS INJETADOS EM POLIPROPILENO "P VIRGEM "EXTREMIDADES 
E CANTOS ARREDONDADOS, RESISTENTES A CARGAS E IMPACTOS, POSSUI 
REFORÇOS INTERNOS PARA EVITAR O CONTATO ENTRE CAMINHAS AO 
SEREM EMPILHADAS. BARRAS EM ALUMÍNIO. FÁCIL MONTAGEM E 
ARMAZENAMENTO INDICADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS. 
SUPORTAR PESO DE ATÉ 50 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS 1.33X 54X14CM.  
PRODUTO DEVERÁ TER GARANTIA DE 12 MESES .  
DEVERÁ SER ENTREGUE EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELA 
SECRETARIA. 
*ITEM COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. 
- APRESENAR CERTIFICADO DE ATENDIMENTO A TODAS AS NORMAS ABNT 
NBR NM-300-3:2011 

   

Valor Total R$ ............   (  ). 
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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 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:    RG:  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone(s):  
Assinatura:  
                                                                                                           

________________________________________   
ASSINATURA E CARIMBO DA LICITANTE  

 
 

 
Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente apenas na apresentação da  

Proposta Readequada da licitante vencedora, no sistema BBMNET deverá ser anexado sem os dados da 
licitante. 
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ANEXO VII - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 
 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ...../2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../2022 
CONTRATO LT Nº ....../2022 

 
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 ...../2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº ...../2022, do tipo menor 
preço unitário, 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 carrinho de bebê, kit para alimentação de bebês (cadeirinhas), ventosa e 
caminha empalhável para uso nas EMEBs de Educação Infantil. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a solicitação, autorização, acompanhamento, fiscalização, será feita através 
da Secretaria de Educação, sendo o gestor do Contrato o Sr. Luciano Bento Ramalho, CPF 112.593.578-21, Secretário de 
Educação, 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.  
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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, 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 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 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 – DA ENTREGA, RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E PAGAMENTO 
17.1 A entrega será de forma única, em até 20 (vinte) dias após a assinatura do Termo de Contrato. 
 
17.2 Os produtos entregues deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses. 
 
17.3 A entrega será nos endereços citados no ANEXO I – Termo de Referência, sem cobrança de frete, carga e descarga. 
 
17.5 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal Eletrônica, atestada e aferida, em conta 
corrente da contratada. 
 
17.6 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 pelo período de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.  
 
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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Prefeitura Municipal de Cosmópolis 
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E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
I - Fazem parte integrante deste contrato o Edital de Pregão Eletrônico nº ....../2022, e todos os documentos constantes do Processo 
Licitatório nº ...../2022. 
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 ...../2022. 
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 2022.  
  
 
 
 
__________________________ __________________________               __________________________ 
               Contratante                                               Gestor (a) do Contrato                                     Empresa Contratada 
 
 
 
Testemunhas: 
 
1) __________________________                                                                                       2)___________________________ 
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ANEXO VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 
 

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 carrinho de bebê, kit para alimentação de bebês (cadeirinhas), ventosa e caminha empalhável para uso nas EMEBs de Educação 
Infantil, 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:                                                         RG:   
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone(s):  
Assinatura:  
 
Pela CONTRATADA:  
Nome:  
Cargo:  
CPF:    RG:  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone(s):  
Assinatura:  
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Prefeitura Municipal de Cosmópolis 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027 
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045 
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ANEXO IX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 

 
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 carrinho de bebê, kit para alimentação de bebês (cadeirinhas), ventosa e caminha empalhável para 
uso nas EMEBs de Educação Infantil, 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 2022. 
 
RESPONSÁVEL:  
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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ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO 

 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2022   

Processo Licitatório nº 2.062/2022 
 

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 equipamentos para manutenção do DAE para 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: 

Recebimento das Propostas 
Início Término 

Data/Horário Data/Horário 
18/03/2022 ás 9:00hs 31/03/2022 às   09:00 hs 

 
Abertura das Propostas 
31/03/2022 às 09:01 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) 3812-8030/ 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 Saneamento Básico e a Pregoeira Marilei Apda. Lima Marsola, designada pelo Decreto nº 5.810 de 06 
de janeiro de 2022, 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;  
II - Modelo Declaração de cumprimento aos requisitos de Habilitação;  
III – Modelo Declaração de Idoneidade; 
 



  56 Cosmópolis, 18 de Março de 2022  Ano VI Edição 415Semanário Oficial

   

                                                                                                 2                                                                             
  
 

Prefeitura Municipal de Cosmópolis 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000 
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8030 

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 - 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 equipamentos para manutenção do DAE para Secretaria de 
Saneamento Básico, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.     
  
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1 - A despesa advinda do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:  

 011302.17.512.3.2.75.449052340000.1.1100000-570/2352 
 
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 ou apenadas para licitar e contratar com o Estado de São Paulo. 
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 divulgadas 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.  
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.  
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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. 
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. 
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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 “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.  
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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 encaminhado 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; 
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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). 
 
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) 
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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. 
 
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. 
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. 
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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. 
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) itens (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 será de 03 (três) meses.  
 
17. FISCALIZAÇÃO 
 
17.1 A fiscalização do perfeito cumprimento do objeto desta licitação será feita através da Secretaria Saneamento Básico, 
sendo os gestores de Contrato o Sr.º José Carlos Villalta, CPF nº 890.029.208-60 Cargo: Engenheiro Eletricista – Efetivo e a 
Sra. Leiliany Pereira de Andrade, CPF n° 313.124.618-96 Cargo: Técnica em Química - Efetiva, podendo acionar o órgão 
competente sempre que necessário; 
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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 10 dias, a contar da data de assinatura do Contrato e emissão de autorização 
de fornecimento. 
 
19.2 Locais para entrega: 
 
- Os itens deverão ser entregues na Rua 15 de Novembro, 101 Centro, Cosmópolis/SP CEP: 13150-035 – Fone (19) 3812-1001 
 
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 à 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, 17 de março de 2022. 
                                                                      
 
 
 
 
 

.................................................................... 
Sr. Antônio Claudio Felisbino Junior 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
                                        
1. Considerações Preliminares 
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é o Aquisição de equipamentos para manutenção do DAE para Secretaria de 
Saneamento Básico. 
. 
 
2. Especificação dos materiais:  
 

 
ITEM 

 
QUANT. 

 
UNID. 

 
DESCRIÇÃO 

 
01 01 Unid. Bomba dosadora de diafragma, acionada por motor elétrico, vazão: 250L/H, pressão 2 

BAR, 220-380-440 Trifásica, isolação: Classe F, proteção: IP -55 
Liquido: Cal Hidratada 
 

02 01 Unid. Motor de indução trifásico rotor de gaiola. Potencia 60CV (45KW), 6 polos, 60HZ, 
220/380/440V, carcaça 250S/M, rotação nominal 1186RPM, fator de serviço 1,25, 
rendimento para 100% da potência 94,5% (F.P.0,84), forma construtiva B3D, regime 
de serviços S1, grau de proteção IPW 55, categoria N. 
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                                           ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 

 
Processo Licitatório nº 2.062/2022 

 
 

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 ......./2022, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Cosmópolis SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 
 
 
 

 

____________________, ____ de ____________de 2022 
 
 
 

 
         _______________________________________________ 
                                                      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 028/2022 

 
Processo Licitatório nº 2.062/2022 

 

 
 

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 ....../2022, 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 2022 
 
 
 
 
                                                      ___________________________________________  
                                                        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 028/2022 

 
Processo Licitatório nº 2.062/2022 

 

(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 2022 

                      
 
 
                                                    ________________________________________________ 
                                                        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 028/2022 

 
Processo Licitatório nº 2.062/2022 

 
 

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 2022. 
 
 

 
 

 
_____________________________________________ 

                                                          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 028/2022 

Processo Licitatório nº 2.062/2022 
 

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 

 
QUANT. 

 
UNID. 

 
DESCRIÇÃO 

Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

01 01 Unid. Bomba dosadora de diafragma, acionada por motor 
elétrico, vazão: 250L/H, pressão 2 BAR, 220-380-
440 Trifásica, isolação: Classe F, proteção: IP -55 
Liquido: Cal Hidratada 
 

  

02 01 Unid. Motor de indução trifásico rotor de gaiola. Potencia 
60CV (45KW), 6 polos, 60HZ, 220/380/440V, 
carcaça 250S/M, rotação nominal 1186RPM, fator 
de serviço 1,25, rendimento para 100% da potência 
94,5% (F.P.0,84), forma construtiva B3D, regime 
de serviços S1, grau de proteção IPW 55, categoria 
N. 
 

  

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 028/2022 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº .../2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../2022  
CONTRATO LT Nº ....../2022 
 

 
O MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS, inscrito no CNPJ sob o nº 44.730.331/0001-52, com sede à Rua Dr. Campos Sales 398 
Centros, 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 ..../2022, 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 equipamentos para manutenção do DAE para 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 Saneamento Básico, sendo os gestores de Contrato o Sr.º 
José Carlos Villalta, CPF nº 890.029.208-60 Cargo: Engenheiro Eletricista – Efetivo e a Sra. Leiliany Pereira de Andrade, CPF 
n° 313.124.618-96 Cargo: Técnica em Química - 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 – 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 10 dias, a contar da data de assinatura do Contrato e emissão de autorização 
de fornecimento. 
 
6.2 Locais para entrega: 
62.1 - Os itens deverão ser entregues na Rua 15 de Novembro, 101 Centro, Cosmópolis/SP CEP: 13150-035 – Fone (19) 3812-
1001. 
 
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 …/2022, e todos os documentos constantes do processo 
licitatório nº ......../2022. 
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 ....../2022. 
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 2022  
                         
 
 
 
 
                                                                 
__________________________       __________________________               __________________________ 
               Contratante                                               Gestor do Contrato                                     Empresa Contratada 
 
 
 
 
Testemunhas:   1) __________________________    
 
 
                         2) __________________________ 
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ANEXO VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 

 
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 equipamentos para manutenção do DAE para 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:   
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
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E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone (s):  
Assinatura:  
 
Pela CONTRATADA:  
Nome:  
Cargo:  
CPF:     RG:  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone (s):  
Assinatura:  
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ANEXO IX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 

 
Processo Licitatório nº 2.062/2022 

 
 

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: Aquisição de equipamentos para manutenção do DAE para 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° 029/2022   

Processo Licitatório nº 1.426/1.427/2022 
 

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 Materiais de enfermagem, câmaras de vacina e mesa ginecológica 
elétrica, para Secretaria Municipal 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: 

Recebimento das Propostas 
Início Término 

Data/Horário Data/Horário 
18/03/2022 ás 9:00hs 31/03/2022 às   14:00 hs 

 
Abertura das Propostas 
31/03/2022 às 14:01 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) 3812-8030/ 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 5.810 de 06 
de janeiro de 2022, 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 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;  
II - Modelo Declaração de cumprimento aos requisitos de Habilitação;  
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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 - 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 a Aquisição Materiais de enfermagem, câmaras de vacina e mesa ginecológica elétrica, 
para Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.     
  
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1 - A despesa advinda do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:  

 011002.10.301.7.2.11.449052080000.5.8000033-2347/2348 
 011002.10.301.7.2.11.449052080000.5.8000024-2267/2349 
 011002.10.301.7.2.11.449052340000.5.8000025-2341/2342 
     
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 ou apenadas para licitar e contratar com o Estado de São Paulo. 
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 divulgadas 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.  
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.  
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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. 
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. 
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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 “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.  
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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 encaminhado 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. 
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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). 
 
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; 
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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. 
 
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. 
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”. 
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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. 
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) itens (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 será de 03 (três) meses.  
 
17. FISCALIZAÇÃO 
 
17.1 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 José Anselmo Tescari, CPF nº 068.425.758-00 Cargo: Auxiliar Administrativo - Efetivo, 
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.  
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19 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO PAGAMENTO 

 
19.1 Os produtos deverão ter entrega única, em até 10 dias, a contar da data de assinatura do Contrato e emissão de autorização 
de fornecimento. 
 
19.2 Locais para entrega: 
 
- Os itens deverão ser entregues na Central de Distribuição de Suprimentos Rua Luiz Leflock, 220, Jardim Bela Vista - , 
Cosmópolis/SP CEP: 13150-146 – Fone (19) 3872-1673 – Anselmo. 
 
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. 
 
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 
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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 à 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, 17 de março de 2022. 
                                                                      
 
 
 
 
 

................................................................ 
Sr. Antônio Claudio Felisbino Junior 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

                                        
1. Considerações Preliminares 
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é o Aquisição Materiais de enfermagem, câmaras de vacina e mesa 
ginecológica elétrica, para Secretaria Municipal de Saúde. 
 
2. Especificação dos materiais:  
 

 
ITEM 

 
QUANT. 

 
UNID. 

 
DESCRIÇÃO 

 
01 07 Unid. Estetoscópio infantil em aço inox duplo – cores variadas 

 
02 01 Unid. Esfigmomanômetro adulto, confeccionado em tecido de algodão, fecho em velcro – 

cores variadas – garantia mínima de 24 meses. 
 

03 09 Unid. Esfigmomanômetro infantil, confeccionado em tecido de algodão, fecho com velcro 
– cores variadas – garantia mínima de 24 meses. 
 

04 
 

01 Unid. Lanterna Clínica com LED, confecção em alumínio, com clip de bolso 

05 09 Unid. Sonar modelo portátil de mesa (Detector Fetal): Capacidade para detectar batimentos 
cardíacos fetais a partir da 10ª a 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do 
ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Possibilitar detectar gravidez múltipla, 
a partir da 10ª a 12ª semana. Possuir quatro modos de funcionamento: Modo um: 
Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real, Modo dois: Calcula uma 
média dos batimentos cardíacos, Modo três: Permite a seleção de um intervalo 
manualmente para medir os batimentos cardíacos e Modo quatro: Iluminação do 
display – Transdutor desconectável, ajuste de tonalidade. 
 

06 01 Unid. Bisturi elétrico (até 150 W) – Características: Possuir circuito monopolar com corte 
puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de correntes para uso em eletro 
cirurgia. Controle totalmente digital possibilitando ajuste preciso das potências de saída 
e monitoração em tempo real da placa neutra. Frequência: Corte: 100W – 300Ohms, 
Blend: 50W – 300Ohms. 
Coagulação: 25W -300Ohms. Alimentação: Voltagem 110/220 Volts/50/60 Hz. 
Acessórios que devem acompanhar o produto: 1 Cabo de placa neutra; 1 Pedal simples; 
1 caneta padrão de baixa; 1 placa neutra em inox 150X100mm); 1 Eletrodo tipo faca 
reta pequena (67mm); 1 Eletrodo tipo bola (ø=2,1/mm); 1 Eletrodo tipo bola 
(ø=4,2mm); 1 Eletrodo tipo alça pequena (ø=4,5mm); Eletrodo tipo agulha (85mm); 1 
Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm); 1 Manual do usuário em português. Garantia 
mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. 
 

07 01 Unid. Biombo hospitalar branco triplo – Biombo hospitalar triplo, estrutura em aço 
redondo, cortinas em plástico PVC 0,20 branco. Pés com rodízio giratório de 2” de 
diâmetro e Pintura eletrostática a pó epóxi – Na cor branca. 
 

08  01 Unid. Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros) – Possuir modo de operação: Digital, 
câmara de estabilização confeccionada em aço inoxidável, reservatório externo, 
indicação do ciclo através de display de cristal líquido, sistema de segurança, sistema 
eletrônico micro processado de tempo e temperatura, tecla de emergência, sistema 
eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização, termostato, válvulas de sobre pressão, 
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válvula solenoide, válvula de subpressão antivácuo, anel de silicone para vedação de 
porta, dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta, conjunto 
de fusíveis elétricos, pés de borracha antideslizantes. Especificações adicionais: 
desaceleração automática despressurização automática, secagem extra, potência de 
1600 w, bivolt, temperatura (durante o ciclo da esterilização) programável de 127°C ou 
134°C. 

09 01 Unid. Equipo Cart Odontológico 
  

10 01 Unid. Câmara para conservação de Vacinas- Equipamento vertical desenvolvido 
especialmente para armazenagem de termolábeis com capacidade mínima de 500 litros, 
com capacidade de armazenar entre 32.000 a 35.000 doses de 5ml, tensão: 110 volts ou 
bivolt. Temperatura de trabalho mínimo de 2°C e máxima de 8°C, com ponto fixo de 
4°C, refrigeração através de compressor hermético e isento de CFC, com tecnologia de 
resfriamento com degelo automático, iluminação interna automática, quando da 
abertura da porta ou temporizada, Gabinete externo construído em chapa de aço, tratadas 
quimicamente, para evitar processos de corrosão. Gabinete interno construído em 
chapas de aço inoxidável para evitar corrosão. Porta: 1 porta em vidro duplo ou triplo 
transparente, com sistema ante embaçamento (no fog), abertura vertical e fechamento 
automático com vedação de perfil magnético. Equipado com 4 rodízios, sendo 2 com 
travamento. Registro na ANVISA – cor branca – apresentar termo de garantia mínima 
de 12 (doze) meses. Manual de instrução em português. 
 

11 01 Unid. Câmara para conservação de Vacinas- Equipamento vertical desenvolvido 
especialmente para armazenagem de termolábeis com capacidade mínima de 300 litros, 
com capacidade de armazenar entre 32.000 a 35.000 doses de 5ml, tensão: 110 volts ou 
bivolt. Temperatura de trabalho mínimo de 2°C e máxima de 8°C, com ponto fixo de 
4°C, refrigeração através de compressor hermético e isento de CFC, com tecnologia de 
resfriamento com degelo automático, iluminação interna automática, quando da 
abertura da porta ou temporizada, Gabinete externo construído em chapa de aço, tratadas 
quimicamente, para evitar processos de corrosão. Gabinete interno construído em 
chapas de aço inoxidável para evitar corrosão. Porta: 1 porta em vidro duplo ou triplo 
transparente, com sistema ante embaçamento (no fog), abertura vertical e fechamento 
automático com vedação de perfil magnético. Equipado com 4 rodízios, sendo 2 com 
travamento. Registro na ANVISA – cor branca – apresentar termo de garantia mínima 
de 12 (doze) meses. Manual de instrução em português. 
 

12 01 Unid. Mesa ginecológica elétrica; Acionamento elétrico: subida, descida, encosto e perneira. 
Comando: pedal; Acessórios: cuba coletora, apoio de pernas e calcanheiras reguláveis. 
Capacidade aproximada: 180Kg a 250Kg. 
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                                    ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 

 
Processo Licitatório nº 1.426/1.427/2022 

 
 

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 ......./2022, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Cosmópolis SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 
 
 
 

 

____________________, ____ de ____________de 2022 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



91  Ano VI Edição 415Semanário OficialCosmópolis, 18 de Março de 2022

   

                                                                                                 14                                                                             
  
 

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 III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 

 
Processo Licitatório nº 1.426/1.427/2022 

 

 
 

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 ....../2022, 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 2022 
 
 
  
 

_____________________________________________ 
                                                        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 029/2022 

 
Processo Licitatório nº 1.426/1.427/2022 

 

(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 2022 

                      
 
 

_____________________________________________ 
                                                        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 029/2022 

 
Processo Licitatório nº 1.426/1.427/2022 

 
 

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 2022. 
 
 

 
 

 
_____________________________________________ 

                                                          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 029/2022 

Processo Licitatório nº 1.426/1.427/2022 
 

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 

 
QUANT. 

 
UNID. 

 
DESCRIÇÃO 

Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

01 07 Unid. Estetoscópio infantil em aço inox duplo – cores 
variadas 
 

  

02 01 Unid. Esfigmomanômetro adulto, confeccionado em 
tecido de algodão, fecho em velcro – cores variadas 
– garantia mínima de 24 meses. 
 

  

03 09 Unid. Esfigmomanômetro infantil, confeccionado em 
tecido de algodão, fecho com velcro – cores 
variadas – garantia mínima de 24 meses. 
 

  

04 
 

01 Unid. Lanterna Clínica com LED, confecção em 
alumínio, com clip de bolso 
 

  

05 09 Unid. Sonar modelo portátil de mesa (Detector Fetal): 
Capacidade para detectar batimentos cardíacos 
fetais a partir da 10ª a 12ª semana de gestação, 
possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal 
durante a gravidez e parto. Possibilitar detectar 
gravidez múltipla, a partir da 10ª a 12ª semana. 
Possuir quatro modos de funcionamento: Modo 
um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em 
tempo real, Modo dois: Calcula uma média dos 
batimentos cardíacos, Modo três: Permite a seleção 
de um intervalo manualmente para medir os 
batimentos cardíacos e Modo quatro: Iluminação 
do display – Transdutor desconectável, ajuste de 
tonalidade. 
 

  

06 01 Unid. Bisturi elétrico (até 150 W) – Características: 
Possuir circuito monopolar com corte puro, blend e 
coagulação, oferecendo assim 3 tipos de correntes 
para uso em eletro cirurgia. Controle totalmente 
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digital possibilitando ajuste preciso das potências de 
saída e monitoração em tempo real da placa neutra. 
Frequência: Corte: 100W – 300Ohms, Blend: 50W 
– 300Ohms. 
Coagulação: 25W -300Ohms. Alimentação: 
Voltagem 110/220 Volts/50/60 Hz. Acessórios que 
devem acompanhar o produto: 1 Cabo de placa 
neutra; 1 Pedal simples; 1 caneta padrão de baixa; 1 
placa neutra em inox 150X100mm); 1 Eletrodo tipo 
faca reta pequena (67mm); 1 Eletrodo tipo bola 
(ø=2,1/mm); 1 Eletrodo tipo bola (ø=4,2mm); 1 
Eletrodo tipo alça pequena (ø=4,5mm); Eletrodo 
tipo agulha (85mm); 1 Eletrodo tipo agulha de 
depilação (66mm); 1 Manual do usuário em 
português. Garantia mínima de 12 (doze) meses 
contra defeitos de fabricação. 
 

07 01 Unid. Biombo hospitalar branco triplo – Biombo 
hospitalar triplo, estrutura em aço redondo, cortinas 
em plástico PVC 0,20 branco. Pés com rodízio 
giratório de 2” de diâmetro e Pintura eletrostática a 
pó epóxi – Na cor branca. 
 

  

08  01 Unid. Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros) – 
Possuir modo de operação: Digital, câmara de 
estabilização confeccionada em aço inoxidável, 
reservatório externo, indicação do ciclo através de 
display de cristal líquido, sistema de segurança, 
sistema eletrônico micro processado de tempo e 
temperatura, tecla de emergência, sistema 
eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização, 
termostato, válvulas de sobre pressão, válvula 
solenoide, válvula de subpressão antivácuo, anel de 
silicone para vedação de porta, dispositivo com 
sistema de segurança contra abertura acidental da 
porta, conjunto de fusíveis elétricos, pés de borracha 
antideslizantes. Especificações adicionais: 
desaceleração automática despressurização 
automática, secagem extra, potência de 1600 w, 
bivolt, temperatura (durante o ciclo da esterilização) 
programável de 127°C ou 134°C. 

  

09 01 Unid. Equipo Cart Odontológico 
  

  

10 01 Unid. Câmara para conservação de Vacinas- 
Equipamento vertical desenvolvido especialmente 
para armazenagem de termolábeis com capacidade 
mínima de 500 litros, com capacidade de armazenar 
entre 32.000 a 35.000 doses de 5ml, tensão: 110 
volts ou bivolt. Temperatura de trabalho mínimo de 
2°C e máxima de 8°C, com ponto fixo de 4°C, 
refrigeração através de compressor hermético e 
isento de CFC, com tecnologia de resfriamento com 
degelo automático, iluminação interna automática, 
quando da abertura da porta ou temporizada, 
Gabinete externo construído em chapa de aço, 
tratadas quimicamente, para evitar processos de 
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corrosão. Gabinete interno construído em chapas de 
aço inoxidável para evitar corrosão. Porta: 1 porta 
em vidro duplo ou triplo transparente, com sistema 
ante embaçamento (no fog), abertura vertical e 
fechamento automático com vedação de perfil 
magnético. Equipado com 4 rodízios, sendo 2 com 
travamento. Registro na ANVISA – cor branca – 
apresentar termo de garantia mínima de 12 (doze) 
meses. Manual de instrução em português. 
 

11 01 Unid. Câmara para conservação de Vacinas- 
Equipamento vertical desenvolvido especialmente 
para armazenagem de termolábeis com capacidade 
mínima de 300 litros, com capacidade de armazenar 
entre 32.000 a 35.000 doses de 5ml, tensão: 110 
volts ou bivolt. Temperatura de trabalho mínimo de 
2°C e máxima de 8°C, com ponto fixo de 4°C, 
refrigeração através de compressor hermético e 
isento de CFC, com tecnologia de resfriamento com 
degelo automático, iluminação interna automática, 
quando da abertura da porta ou temporizada, 
Gabinete externo construído em chapa de aço, 
tratadas quimicamente, para evitar processos de 
corrosão. Gabinete interno construído em chapas de 
aço inoxidável para evitar corrosão. Porta: 1 porta 
em vidro duplo ou triplo transparente, com sistema 
ante embaçamento (no fog), abertura vertical e 
fechamento automático com vedação de perfil 
magnético. Equipado com 4 rodízios, sendo 2 com 
travamento. Registro na ANVISA – cor branca – 
apresentar termo de garantia mínima de 12 (doze) 
meses. Manual de instrução em português. 
 

  

12 01 Unid. Mesa ginecológica elétrica; Acionamento elétrico: 
subida, descida, encosto e perneira. Comando: 
pedal; Acessórios: cuba coletora, apoio de pernas e 
calcanheiras reguláveis. Capacidade aproximada: 
180Kg a 250Kg. 
 

  

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 029/2022 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº .../2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../2022  
CONTRATO LT Nº ....../2022 
 

 
O MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS, inscrito no CNPJ sob o nº 44.730.331/0001-52, com sede à Rua Dr. Campos Sales 398 
Centros, 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 ..../2022, 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 Materiais de enfermagem, câmaras de vacina e mesa ginecológica elétrica, para 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
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 Sr.º 
José Anselmo Tescari, CPF nº 068.425.758-00 Cargo: Auxiliar Administrativo III – Efetivo, 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 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 10 dias, a contar da data de assinatura do Contrato e emissão de autorização 
de fornecimento. 
6.2 Locais para entrega: 
62.1 Os itens deverão ser entregues na Central de Distribuição de Suprimentos Rua Luiz Leflock, 220, Jardim Bela Vista - , 
Cosmópolis/SP CEP: 13150-146 – Fone (19) 3872-1673 – Anselmo. 
 
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:   
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.  
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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 …/2022, e todos os documentos constantes do processo 
licitatório nº ......../2022. 
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 ....../2022. 
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 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.  
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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 2022  
                         
 
 
 
 
                                                                 
__________________________       __________________________               __________________________ 
               Contratante                                               Gestor do Contrato                                     Empresa Contratada 
 
 
 
 
Testemunhas:   1) __________________________    
 
 
                         2) __________________________ 
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ANEXO VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 
 

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 Materiais de enfermagem, câmaras de vacina e mesa ginecológica elétrica, para Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
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:   
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
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E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone (s):  
Assinatura:  
 
Pela CONTRATADA:  
Nome:  
Cargo:  
CPF:     RG:  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone (s):  
Assinatura:  
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ANEXO IX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 

 
Processo Licitatório nº 1.426/1.427/2022 

 
 

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: Aquisição Materiais de enfermagem, câmaras de vacina e mesa ginecológica elétrica, para Secretaria Municipal 
de Saúde. 
 
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° 030/2022 -  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Processo Licitatório nº 1.203/2022 

 
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: 

Recebimento das Propostas 
Início Término 

Data/Horário Data/Horário 
18/03/2022 01/04/2022 às 09:00hs  

 
Abertura das Propostas 
01/04/2022 às 09:01 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) 3812-8030/ 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. 



105  Ano VI Edição 415Semanário OficialCosmópolis, 18 de Março de 2022

             
  

 

                                                                                          2                                                                           
  
 
 
 

Prefeitura Municipal de Cosmópolis 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000 
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8030 

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 - A despesa advinda do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:  
 
Recurso Próprio: 01.10.01.10.122.0007.2.080.3.3.90.30.23    MAC: 01.10.03.10.302.0007.2.012.3.3.90.30.23 
 
Atenção Básica: 01.10.02.10.301.0007.2.011.3.3.90.30.23     CTA: 01.10.01.10.305.0007.2.082.3.3.90.30.23 
 
Vigilância Epidemiológica: 01.10.02.10.304.0007.2.002.3.3.90.30.23 
 
Vigilância Sanitária: 01.10.04.10.304.0007.2.081.3.3.90.30.23 
  
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 divulgadas 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. 
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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, 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.  
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. 
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. 
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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. 
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. 
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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 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. 
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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. 
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. 
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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). 
 
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. 
 
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. 
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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, 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. 
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. 
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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. 
 
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;  
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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.  
 
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.  
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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.  
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 Endereços 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;  
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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 à 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. 
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, 17 de março de 2022. 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

................................................................. 
Sr. Antônio Claudio Felisbino Junior 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 
 

Processo Licitatório nº 1.203/2021 
 

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 Qtde Unid. Descrição 

01 100 Und. Viseira Feminina Fechada 
- Cor: Preta 
- Viseira feminina fechada Aba grande de Tactel, com parte de trás de elástico. 
 

02 300 Und.  Calça Tática Masculina 
- Cor: Azul Marinho  
- 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, M, G, GG, EXG e EXGG. 
 

03 100 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, M, G, GG, EXG e EXGG. 
 

04 75 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 na manga. 
- Peito do lado direito com o nome bordado da “Secretaria Municipal da Saúde” (Dimensões 
do bordado de 85 X 30). 
- Do lado esquerdo conter o Brasão bordado no bolso da “Prefeitura de Cosmópolis 
(Dimensões do bordado 80CM X 70 CM). Tamanho P, M, G, GG, EXG e EXGG. 
 

05 75  Unid. 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 na manga. 
- Peito lado direito com o nome bordado da “Secretaria Municipal de Saúde”, (Dimensões do 
bordado de 85X30). 
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-No lado esquerdo conter Brasão Bordado no bolso da Prefeitura de Cosmópolis (Dimensões 
do Bordado (80X70 CM), com tecido refletivo 5cm nas mangas, costas e frente. Tamanho P, 
M, G, GG, EXG e EXGG. 
 

06 100 Unid. Mochila  
-Cor: Preta; 
- Mochila na cor preta, para trabalho em 100% poliéster, com capacidade de 38 litros com 
barrigueira, alças e costas acolchoadas que garantem maior conforto ao usuário, dois bolsos 
laterais compartimento frontal com fechamento de zíper em “U” com dois amplos bolsos 
internos abertos. 
 

07 50 PÇ Colete para Fiscal Ambiental Ripstop; 
- Cor: Parda  
- Colete para Fiscal Ambiental Ripstop original Confort -06, bolsos frontais com fechamento 
com cinta de contato pequenos, 2 bolsos frontais com fechamento com cinta de contato médios 
sem manga, com gola; 
Frente: no peito lado direito com o nome bordado da “Secretaria Municipal de Saúde” 
(Dimensões do Bordado de 85X30 CM). No lado esquerdo conter Brasão Bordado no bolso 
da Prefeitura de Cosmópolis (Dimensões do Bordado 80X70 CM); 
Costas: Bordado com o nome “Vigilância Sanitária” (Dimensões 15x5 CM) e logo abaixo 
com o nome “Fiscalização”, (Dimensões 30X5CM) Tamanho P. 
 

08 100 Unid.  Camisa Social Mangas Longas Feminina; 
- Cor azul céu 
- Camisa Social Mangas Longas Feminina 68% poliéster, 27% algodão, 5% elastano, gola 
esporte pespontada frente aberta com fechamentos por botões.  
- No peito lado direito com o nome bordado da “Secretaria Municipal de Saúde” (Dimensões 
do Bordado de 85x30 CM). No Bolso lado esquerdo conter Brasão bordado “Prefeitura de 
Cosmópolis” (Dimensões do bordado (80 X 70 CM). Tamanhos: P, M, G, GG, EXG e EXGG 
 

09 150 Unid.  Pijama Unissex em tecido Microfibra; 
- Cor Verde água 
-Camisa sem gola e em decote V com mangas curtas, com um bolso na parte externa superior 
do lado esquerdo do peito bordado o “Brasão” da Prefeitura de Cosmópolis e do lado direito 
do peito e do lado esquerdo “Secretaria Municipal de Saúde“ 
- Calça: com dois bolsos chapados na parte inferior externa da frente, barra da roupa 
pespontada com 3 cm de vira para dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento 
deverá se a cor do tecido. Tamanhos: P, M, G, GG, EXG e EXGG 
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 
 

Processo Licitatório nº 1.203/2022 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

 
 

BBaannddeeiirraa  ddoo  mmuunniiccííppiioo   
55  xx  33ccmm   

 
 
 
 

BBrraassããoo  ddoo  mmuunniiccííppiioo   
55  xx  33ccmm   

 
 
 
 
 
 

SSaaúúddee  ddoo  mmuunniiccííppiioo  
55  xx  33ccmm    

SSEECCRREETTAARRIIAA  
DDEE  SSAAÚÚDDEE  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 
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Processo Licitatório nº 1.203/2022 

 
 

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 ......./2022, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Cosmópolis SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 
 
 
 

 

____________________, ____ de ____________de 2022 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 
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Prefeitura Municipal de Cosmópolis 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000 
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8030 

 
Processo Licitatório nº 1.203/2022 

 

 
 

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 ....../2022, 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 2022 
 
 
  
 

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

 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 
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Prefeitura Municipal de Cosmópolis 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000 
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8030 

 
Processo Licitatório nº 1.203/2022 

 
(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 2022 

                      
 
 

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

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 
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Prefeitura Municipal de Cosmópolis 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000 
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8030 

 
Processo Licitatório nº 1.203/2022 

 
 

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 2022. 
 
 

 
 

 
_____________________________________________ 

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

 
 
 
 
 

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

ANEXO VI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 
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Prefeitura Municipal de Cosmópolis 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000 
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8030 

 
Processo Licitatório nº 1.203/2022 

 
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 Qtde Unid.       Descrição 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 
01 100 Und. Viseira Feminina Fechada 

- Cor: Preta 
- Viseira feminina fechada Aba grande de Tactel, com parte 
de trás de elástico. 
 

  

02 300 Und.  Calça Tática Masculina 
- Cor: Azul Marinho  
- 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, M, 
G, GG, EXG e EXGG. 
 

  

03 100 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);  
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Prefeitura Municipal de Cosmópolis 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000 
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8030 

- Parte Superior acima dos bolsos conter os dizeres “Posso 
Ajudar) em Silk proporcional a dimensão frontal. Tamanho 
P, M, G, GG, EXG e EXGG. 
 

04 75 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 na manga. 
- Peito do lado direito com o nome bordado da “Secretaria 
Municipal da Saúde” (Dimensões do bordado de 85 X 30). 
- Do lado esquerdo conter o Brasão bordado no bolso da 
“Prefeitura de Cosmópolis (Dimensões do bordado 80CM 
X 70 CM). Tamanho P, M, G, GG, EXG e EXGG. 
 

  

05 75  Unid. 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 na manga. 
- Peito lado direito com o nome bordado da “Secretaria 
Municipal de Saúde”, (Dimensões do bordado de 85X30). 
-No lado esquerdo conter Brasão Bordado no bolso da 
Prefeitura de Cosmópolis (Dimensões do Bordado (80X70 
CM), com tecido refletivo 5cm nas mangas, costas e frente. 
Tamanho P, M, G, GG, EXG e EXGG. 
 

  

06 100 Unid. Mochila  
-Cor: Preta; 
- Mochila na cor preta, para trabalho em 100% poliéster, 
com capacidade de 38 litros com barrigueira, alças e costas 
acolchoadas que garantem maior conforto ao usuário, dois 
bolsos laterais compartimento frontal com fechamento de 
zíper em “U” com dois amplos bolsos internos abertos. 
 

  

07 50 PÇ Colete para Fiscal Ambiental Ripstop; 
- Cor: Parda  
- Colete para Fiscal Ambiental Ripstop original Confort -
06, bolsos frontais com fechamento com cinta de contato 
pequenos, 2 bolsos frontais com fechamento com cinta de 
contato médios sem manga, com gola; 
Frente: no peito lado direito com o nome bordado da 
“Secretaria Municipal de Saúde” (Dimensões do Bordado 
de 85X30 CM). No lado esquerdo conter Brasão Bordado 
no bolso da Prefeitura de Cosmópolis (Dimensões do 
Bordado 80X70 CM); 
Costas: Bordado com o nome “Vigilância Sanitária” 
(Dimensões 15x5 CM) e logo abaixo com o nome 
“Fiscalização”, (Dimensões 30X5CM) Tamanho P. 
 

  

08 100 Unid.  Camisa Social Mangas Longas Feminina; 
- Cor azul céu 
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Prefeitura Municipal de Cosmópolis 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000 
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8030 

- Camisa Social Mangas Longas Feminina 68% poliéster, 
27% algodão, 5% elastano, gola esporte pespontada frente 
aberta com fechamentos por botões.  
- No peito lado direito com o nome bordado da “Secretaria 
Municipal de Saúde” (Dimensões do Bordado de 85x30 
CM). No Bolso lado esquerdo conter Brasão bordado 
“Prefeitura de Cosmópolis” (Dimensões do bordado (80 X 
70 CM). Tamanhos: P, M, G, GG, EXG e EXGG 
 

09 150 Unid.  Pijama Unissex em tecido Microfibra; 
- Cor Verde água 
-Camisa sem gola e em decote V com mangas curtas, com 
um bolso na parte externa superior do lado esquerdo do 
peito bordado o “Brasão” da Prefeitura de Cosmópolis e do 
lado direito do peito e do lado esquerdo “Secretaria 
Municipal de Saúde“ 
- Calça: com dois bolsos chapados na parte inferior externa 
da frente, barra da roupa pespontada com 3 cm de vira para 
dentro, cintura com cadarço e elástico, a cor do aviamento 
deverá se a cor do tecido. Tamanhos: P, M, G, GG, EXG e 
EXGG 
 

  

 
VALOR TOTAL: .................(................) 

 
 

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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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 VII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 

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:  
CPF:                                                         RG:   
Data de Nascimento:  
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Prefeitura Municipal de Cosmópolis 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000 
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8030 

Endereço residencial completo:  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone (s):  
Assinatura:  
 
Pela CONTRATADA:  
Nome:  
Cargo:  
CPF:     RG:  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone (s):  
Assinatura:  
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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 VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 
 

MINUTA DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N° ____ /2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° ____/2022 
 
 
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. 
 
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.   
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Prefeitura Municipal de Cosmópolis 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000 
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8030 

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.  
  
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.  
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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 considerados 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.   
  
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 
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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 presente.             
 
Cosmópolis, ___de ___________ de 2022.  
  
 
_____________________________________            _________________________________   
Prefeitura do Município de Cosmópolis                Detentora 
 
 
 
______________________________________   
Gestor (a) da Ata de Registro de Preços  
 
 
 
 
 Testemunhas: ___________________________                         
 
                     ___________________________  
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ANEXO X - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 
 

Processo Licitatório nº 1.203/2022 
 

 
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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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO 

 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2022 -  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Processo Licitatório nº 1.106/2022 

 
 
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 TOTAL 
DO LOTE), objetivando o Registro de preços para a Aquisição de Tubos de Concreto armado para Secretaria de Serviços 
Públicos, 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: 

Recebimento das Propostas 
Início Término 

Data/Horário Data/Horário 
18/03/2022 01/04/2022 às 14:00hs  

 
Abertura das Propostas 
01/04/2022 às 14:01 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) 3812-8030/ 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. 

1.3 – Compõem o presente Edital os seguintes anexos: 
I - Termo de Referência;  
II - Modelo Declaração de cumprimento aos requisitos de Habilitação;  
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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 Tubos de Concreto armado para 
Secretaria de Serviços Públicos, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.     
  
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1 - A despesa advinda do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:  
 
01.12.01.15.452.0031.2.077.3.3.90.30.24.01.110.0000-528/2327 
  
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 divulgadas 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, 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.  
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 
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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. 
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. 
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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 “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. 
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11 – JULGAMENTO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
11.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE", 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 
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: 
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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.  
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. 
 
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. 
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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, 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. 
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.  
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 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. 
 
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. 
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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 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 Serviços Públicos, 
sendo o gestor do Contrato o Sr.º João Batista Neres de Andrade, CPF nº 135.823.558-96, cargo: Secretario de Serviços 
Públicos - Comissionado, 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 produtos conforme estabelecidos pela Secretaria de acordo com o Termo de Referência - 
Anexo I do Edital.  
 
23.2 A entrega dos produtos será de forma parcelada entregues em até 5 (cinco) dias conforme o envio da autorização de 
fornecimento enviada pelo Setor de Compras e Licitações, e deverão ser entregues nos endereços expressos na Autorização, nos 
horários: de 2ª a 6ª feira das 7:00 h as 16:00 - Telefone: 3872-1315, sem cobrança de frete, carga e descarga. 
 
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.  
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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.  
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. 
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. 
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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 presencial 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 à 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, 17 de março de 2022. 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

................................................................. 
Sr. Antônio Claudio Felisbino Junior 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 
 

Processo Licitatório nº 1.106/2021 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

                                        
1. Considerações Preliminares 
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é o Registro de preços para a Aquisição de Tubos de Concreto armado para 
Secretaria de Serviços Públicos. 
 
2. Especificação dos materiais:  

 
LOTE 1 

Item Qtde Unid.                                 Descrição 
01 350 Und. Tubo de concreto armado com 1.500 mm de comprimento, espessura de 90mm, e 600mm 

de diâmetro; 
 

02 150 Und. Tubo de concreto armado com 1.500mm de comprimento, 07 mm de espessura e 400mm 
de diâmetro. 
 

 
Observações:  
 

a) Os materiais a serem entregues deverão ser de primeira linha e estar em conformidade com as descrições do presente 
Termo de Referência, bem como atender as especificações das Normas NBR 8890/2007 da ABNT; 

 
b) A entrega dos materiais será de forma parcelada e deverá ser realizada conforme endereço expresso na autorização de 

fornecimento enviada pelo Setor de Compras e Licitações, em até 5 (cinco) dias horários: de 2ª a 6ª feira das 7:00 h as 
16:00 - Telefone: 3872-1315, sem cobrança de frete, carga e descarga; 

 
c) Os produtos quando descarregados deverão estar em perfeitas condições e caso a fiscalização contate avarias, o material 

poderá ser rejeitado e devolvido a empresa, devendo a mesma substituir o mesmo no prazo de 24 (vinte quatro) horas; 
 
d) A contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações contidas 

neste Termo de Referência; 
 
e) A CONTRATADA deverá comunicar a CONTRANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
 
f) A Contratada fica obrigada a recolher assinatura e nome legível do recebedor do material no local que foi solicitado, 

para posterior conferencia. 
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 
 

Processo Licitatório nº 1.106/2022 
 
 

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 ......./2022, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Cosmópolis SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 
 
 
 

 

____________________, ____ de ____________de 2022 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
                                                      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 031/2022 
 

Processo Licitatório nº 1.106/2022 
 

 
 

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 ....../2022, 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 2022 
 
 
  
 

_____________________________________________ 
                                                        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 031/2022 
 

Processo Licitatório nº 1.106/2022 
 

(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 2022 

                      
 
 

_____________________________________________ 
                                                        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 031/2022 
 

Processo Licitatório nº 1.106/2022 
 

 
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 2022. 
 
 

 
 

 
_____________________________________________ 

                                                          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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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 VI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 
 

Processo Licitatório nº 1.106/2022 
 

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:  
 

 
LOTE 01  

Item Qtde Unid.       Descrição 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 
01 350 Und. Tubo de concreto armado com 1.500 mm de comprimento, 

espessura de 90mm, e 600mm de diâmetro; 
 

  

02 150 Und. Tubo de concreto armado com 1.500mm de comprimento, 
07 mm de espessura e 400mm de diâmetro. 
 

  

 
VALOR TOTAL: .................(................) 

 
 

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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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 VII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 

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 Tubos de Concreto armado para Secretaria de Serviços Públicos, 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:                                                         RG:   
Data de Nascimento:  
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Prefeitura Municipal de Cosmópolis 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000 
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8030 

Endereço residencial completo:  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone (s):  
Assinatura:  
 
Pela CONTRATADA:  
Nome:  
Cargo:  
CPF:     RG:  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone (s):  
Assinatura:  
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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 VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 
 

MINUTA DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N° ____ /2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° ____/2022 
 
 
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° ____/2022, 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 Tubos de Concreto armado para Secretaria de Serviços Públicos, 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 endereço expresso na autorização de 
fornecimento enviada pelo Setor de Compras e Licitações, em até 5 (cinco) dias. 
§ 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 a serem entregues deverão ser de primeira linha e estar em conformidade com as descrições do presente Termo 
de Referência, bem como atender as especificações das Normas NBR 8890/2007 da ABNT. 
§ 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. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR  
4.1 O Órgão Gerenciador obriga-se a:  
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Prefeitura Municipal de Cosmópolis 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000 
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8030 

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.  
h) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente Registro de Preços, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência do ato da Contratada, 
de seus empregados , propostos ou subordinados  
  
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 considerados 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 de Serviços Públicos, sendo o gestor da 
Ata de Registro de Preços o Sr.º João Batista Neres de Andrade, CPF nº 135.823.558-96, cargo: Secretario de Serviços Públicos 
- Comissionado, 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 presente.             
 
Cosmópolis, ___de ___________ de 2022.  
  
 
_____________________________________            _________________________________   
Prefeitura do Município de Cosmópolis                Detentora 
 
 
 
______________________________________   
Gestor (a) da Ata de Registro de Preços  
 
 
 
 
 Testemunhas: ___________________________                         
 
                     ___________________________  
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ESTADO DE SÃO PAULO 
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ANEXO X - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 
 

Processo Licitatório nº 1.106/2022 
 

 
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 Tubos de Concreto armado para Secretaria de Serviços Públicos, 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 

AVISO DE PREGÃO DESERTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 

 

O Prefeito Municipal de Cosmópolis, no uso de suas atribuições legais, declara 

DESERTO o Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo Licitatório nº 1.419/2022, 

destinado a Contratação de empresa especializada em visita de enfermagem 

(enfermeiro (a)) – Secretaria de Municipal de Saúde, tendo em vista que nenhuma 

empresa teve o interesse de participar da licitação. 

 

Cosmópolis, 16 de Março de 2022.  

Antônio Claudio Felisbino Júnior 

Prefeito Municpal 

 
 

 

 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis; CONTRATADA: V3 Comércio de Equip. 

e Ferramentas Eireli; CONTRATO LT nº 025/2022; VALOR TOTAL R$ 172.780,00; 

ASSINATURA: 11/03/2022; OBJETO: Aquisição de veículo de passeio zero quilometro para uso 

da Secretaria de Saúde. 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis; CONTRATADA: A Casa Licita Ltda. Me; 

CONTRATO LT nº 022/2022; VALOR TOTAL R$ 20.049,68; ASSINATURA: 09/03/2022; 

OBJETO: Aquisição de porta jet loader e coldre tático para uso da Guarda Municipal. 

 
Cosmópolis, 17 de março de 2022. 

Antônio Claudio Felisbino Junior – Prefeito Municipal. 

 

 

 

 
 
 
 

 

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2022 DESERTO 
  

O Prefeito Municipal de Cosmópolis, no uso de suas atribuições legais, torno público, 

para conhecimento dos interessados, que foi declarado DESERTO, pela ausência de 

interessados na licitação, referente ao registro de preços para futura e eventual 

fornecimento de bolsa de nutrição parenteral para atender a ordem judicial. 

 

 

Cosmópolis, 17 de março de 2022. 

Antônio Claudio Felisbino Junior – Prefeito Municipal 
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SAÚDE

 

  

     
 

Cosmópolis, 18 de março de 2022. 
 
 
 

Comunicado 
 

 
A Prefeitura Municipal de Cosmópolis, através do Secretário de Saúde Sr. 
Marcos Roberto Ferreira comunica à população que algumas doses da 
Vacina Contra a COVID-19 estavam com a data de aplicação expirada.  
 
 
A Equipe Técnica da Saúde entrará em contato com os munícipes que 
receberam essas doses para avaliar a situação e orientar sobre as providências 
a serem tomadas. 
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CÂMARA

RESUMO DOS TRABALHOS DA 6ª 
SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022, 

REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO 
DE 2022, ÀS 18H30MIN., SEGUNDA-

FEIRA, NO PLENÁRIO JOÃO CAPATO, 
2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA.
 
Vereadores: Adriano Luiz de França, André 
Luiz Barbosa Franco, Anézio Vieira da 
Silva Junior, Cristiane Regina Paes, Dr. 
Élcio Amâncio, Eliane Ferreira Lacerda 
Defáveri, Dr. Eugenio Carlos de Moraes 
Moreira da Silva, Fernando Wilson Aguiar 
Torres, Renato Muniz de Andrade, Renato 
Trevenzolli, Ricardo Fernando Guimarães, 
Talita dos Santos Pereira Chaves

1ª PARTE – EXPEDIENTE

1. Leitura da Mensagem Espiritual. 
2. Chamada dos Senhores Vereadores. 
3. Leitura e votação das Atas da 5ª 
Sessão Ordinária e 5ª Sessão Extraordinária 
do ano de 2022 – aprovadas por unanimidade.
4. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 55/2022, de autoria dos 
Vereadores André Maqfran, Adriano França, 
Junior Vieira, Cristiane Paes, Eliane Lacerda, 
Dr. Élcio Amâncio, Dr. Eugenio, Fernando 
Torres, Renato Trevenzolli, Ricardo 
Guimarães e Talita Chaves, requerendo ao 
Executivo informar sobre a possibilidade 
de cobrar produtos de melhor qualidade à 
empresa fornecedora de cestas básicas aos 
servidores públicos municipais, conforme 
especificado – aprovado por unanimidade. 
5. Leitura e única discussão 
do Requerimento nº 56/2022, de 
autoria do Vereador André Maqfran, 
requerendo ao Executivo informar sobre 
a possibilidade de reajustar os salários 
das pajens com base no piso salarial 
profissional nacional para os profissionais 
do magistério público da educação 
básica, em razão de sentença judicial 
trabalhista – aprovado por unanimidade.  
6. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 57/2022, de autoria da 
Vereadora Eliane Lacerda, requerendo ao 
Executivo informar sobre a possibilidade 
de ampliar o número de vagas de 
estágio na Prefeitura Municipal de 
Cosmópolis, além da criação de um 
programa específico e do incentivo à 
contratação de estagiários por empresas 
e instituições do Município, conforme 
especificado – aprovado por unanimidade. 
7. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 58/2022, de autoria 
do Vereador Dr. Eugenio, requerendo 
ao Executivo informações sobre o 
cumprimento/implementação da Lei 
Ordinária nº 4.229/2021, que "Dispõe sobre 
prioridade de atendimento aos portadores de 
fibromialgia", sancionada em 12 de novembro 
de 2021 – aprovado por unanimidade. 
8. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 59/2022, de autoria 
do Vereador Dr. Eugenio, requerendo 
ao Executivo informações sobre o 
cumprimento/implementação da Lei 
Ordinária nº 4.187/2021, que "Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de colocação de 
placa indicativa de locação nos prédios 
utilizados pela Administração Pública Direta 
e Indireta do Município de Cosmópolis", 

sancionada em sancionada em 30 de abril 
de 2021 – aprovado por unanimidade.
9. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 60/2022, de autoria do 
Vereador Junior Vieira, requerendo ao 
Executivo informações com relação à 
área de construção da Empresa TROUPE 
Brasil – aprovado por unanimidade.
10. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 61/2022, de autoria do 
Vereador Renato Muniz, requerimento 
ao Executivo o fornecimento de cópia de 
contratos de serviços prestados, notas fiscais, 
ordens de serviço referentes à manutenção 
da frota de veículos da educação, bem 
como a relação da frota de transporte 
escolar – aprovado por unanimidade.
11. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 62/2022, de autoria da 
Vereadora Cristiane Paes, requerendo 
ao Executivo informações sobre a 
manutenção da ETE Jaguari para 
retomar o tratamento de esgoto de 
Cosmópolis – aprovado por unanimidade.
12. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 63/2022, de autoria da 
Vereadora Cristiane Paes, requerendo ao 
Executivo informar sobre a possibilidade 
de providenciar limpeza, iluminação e 
manutenção dos brinquedos na Praça 
localizada atrás do CEU, no Cidade 
Alta – aprovado por unanimidade.
13. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 64/2022, de autoria do 
Vereador Fernando Torres, requerendo 
ao Executivo informações sobre o 
Parque Ecológico Municipal, conforme 
especificado – aprovado por unanimidade. 
14. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 65/2022, de autoria da 
Vereadora Talita Chaves e Junior Vieira, 
requerendo ao Executivo informar sobre 
a possibilidade de disponibilizar veículos 
(carros) para as equipes da rede municipal 
de saúde que fazem visitas aos munícipes 
acamados – aprovado por unanimidade. 
15. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 66/2022, de autoria do 
Vereador Élcio Amâncio, requerendo ao 
Executivo informar sobre a possibilidade 
de verificar as áreas que hoje pertencem à 
Sorocabana para destinar à construção de 
casas populares – aprovado por unanimidade. 
16. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 67/2022, de autoria do 
Vereador Élcio Amâncio, requerendo ao 
Executivo informar sobre a possibilidade 
de dar continuidade de bloquetes no bairro 
Laranjeiras em frente ao Residencial Cidade 
Jardim ou que as referidas vias públicas sejam 
pavimentadas – aprovado por unanimidade. 
17. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 68/2022, de autoria do 
Vereador Ricardo Guimarães, requerendo 
ao Executivo informar sobre a possibilidade 
de colocação de cavaletes em frente às 
escolas nos horários de entrada e saída 
dos alunos – aprovado por unanimidade.
18. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 69/2022, de autoria 
do Vereador Ricardo Guimarães, 
requerendo ao Executivo informar sobre 
a possibilidade de reserva de 30% das 
vagas oferecidas aos participantes de 
eventos organizados pela Municipalidade 
ou terceiros para comerciantes 
locais – aprovado por unanimidade. 

19. Leitura e única discussão do 
Requerimento nº 70/2022, de autoria 
do Presidente Renato Trevenzolli e das 
Vereadoras Cristiane Paes, Eliane Lacerda 
e Talita Chaves, requerendo ao Executivo 
informar sobre a possibilidade de implantação 
da Casa Rosa Mulher nas dependências 
do CREAS ou em outro local apropriado 
para atendi – aprovado por unanimidade. 
20. Leitura e única discussão da 
Moção nº 08/2022, de autoria da 
Vereadora Talita Chaves, apresentando 
CONGRATULAÇÕES a sra. Mariana 
Helena Fontes Conti (artesã e artista 
plástica) – aprovada por unanimidade.
21. Palavra dos Senhores Vereadores.
22. Intervalo Regimental - dispensado.

2ª PARTE – ORDEM DO DIA

1. Primeira discussão do Projeto de 
Lei Complementar nº 04/2021, de autoria 
dos Vereadores André Maqfran e Fernando 
Torres, que “Altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 3.390, de 29 de agosto de 
2011 – Uso e Ocupação do solo” – aprovado 
por 10 votos favoráveis e 1 voto contrário, 
do Vereador Renato Muniz de Andrade. 
2. Primeira discussão da Emenda Aditiva 
nº 01/2022 ao Projeto de Lei Complementar 
nº 04/2021, de autoria do Presidente Renato 
Trevenzolli, que “Altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 3.390, de 29 de agosto de 
2011 – Uso e Ocupação do solo” – aprovado 
por 10 votos favoráveis e 1 voto contrário, 
do Vereador Renato Muniz de Andrade. 
3. Primeira discussão da Emenda 
Aditiva nº 02/2022 ao Projeto de Lei 
Complementar nº 04/2021, de autoria do 
Presidente Renato Trevenzolli, que “Altera 
dispositivos da Lei Complementar nº 3.390, 
de 29 de agosto de 2011 – Uso e Ocupação 
do solo” – aprovado por 9 votos favoráveis 
e 2 votos contrários, dos Vereadores Dr. 
Élcio Amâncio e Renato Muniz de Andrade. 
PLENÁRIO JOÃO CAPATO, 
14 DE MARÇO DE 2022.

Renato Trevenzolli
Presidente

Publicado na Secretaria na 
data “supra”. 

Marcos Aurélio Furlaneto 
Diretor Geral da Câmara

ATO DO PRESIDENTE Nº 03/2022
“Dispõe sobre nova designação de 

servidor público como gestor de 
contrato”.

RENATO TREVENZOLLI, Presidente da 
Câmara Municipal de Cosmópolis, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor João Carlos 
Figueiredo Lopes, como gestor do Contrato 
nº 04/2021, celebrado entre a Câmara 
Municipal de Cosmópolis e o Centro de 
Integração Empresa Escola – CIEE, para 
realização de estágio e concessão de bolsa 
de estágio a estudantes, com dispensa 
de licitação, nos termos do inciso XIII do 
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Art. 24 da Lei 8.666/93, conforme consta 
do Processo Administrativo Interno de 
nº 25.047/2021, bem como do Convênio 
nº 01/2021, celebrado entre a Câmara 
Municipal de Cosmópolis e o Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço Público Municipal 
de Cosmópolis para a realização de 
assistência médica hospitalar aos servidores 
ativos e inativo do Poder Legislativo e agentes 
políticos, bem como seus dependentes 
e agregados, decorrente do Processo nº 
24.904/2020, em substituição a servidora 
Daisy Rodrigues de Deus Oliveira, devendo 
realizar o acompanhamento e fiscalização 

da execução do referido contrato, conforme 
disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 
15 DE MARÇO DE 2022.

Renato Trevenzolli
Presidente

COMUNICADO
Comunicamos aos munícipes 

Cosmopolenses que se encontra afixada 
no quadro de avisos do Legislativo 
Cosmopolense, bem como disponível 
no site www.camaracosmopolis.sp.gov.
br na aba Portal da Transparência 
– Acesso à Informação, a relação 
contendo todas as compras efetuadas 
durante o mês de fevereiro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 
16 DE MARÇO DE 2022.

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  CCoossmmóóppoolliiss  
                  ““PPaalláácciioo  3300  ddee  NNoovveemmbbrroo”” 

 
 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇÃO DO 
CONTRATO Nº 04/2021 

 

Contratante: Câmara Municipal de Cosmópolis 

Contratado: Centro de Integração Empresa Escola – CIEE. 

Objeto: Realização de estágio e concessão de bolsa de estágio a estudantes, com dispensa 

de licitação, nos termos do inciso XIII do Art. 24 da Lei 8.666/93, conforme consta do 

Processo Administrativo Interno de nº 25.047/2021. 

Valor: O valor to ta l  estimado do Contrato é de R$ 57.852,00 (cinquenta e sete mil 

oitocentos e cinquenta e dois reais). 

  
QTDE 

ESTIMADA 

CUSTO MENSAL 
INSTITUCIONAL 

CIEE 

VALOR ANUAL ESTIMADO 

 

Programa de Estágio 03 R$ 67,00 R$ 2.412,00 

  VALOR MENSAL 
POR ESTAGIÁRIO 

 

 03 R$ 900,00 R$ 32.400,00 

TOTAL GERAL R$ 34.812,00 

 

DESCRIÇÃO 
QTDE 

ESTIMADA 

CUSTO MENSAL 
INSTITUCIONAL 

CIEE 

VALOR ANUAL ESTIMADO 

 

Programa Jovem Talento 03 R$ 40,00 R$ 1.440,00 

  VALOR MENSAL 
POR ESTAGIÁRIO 

 

 03 R$ 600,00 R$ 21.600,00 

TOTAL GERAL R$ 23.040,00 
 

Dotação Orçamentária: 

Conta: 18   Crédito Orçamentário  
Órgão: 02 Câmara Municipal de Cosmópolis 
Unidade Orçamentária.: 02.01 Poder Legislativo 
Unidade Executora: 02.01.01 Câmara de Vereadores 
Funcional: 010310001 Gestão da Câmara Municipal 
Proj./Ativ: 2031000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal 
Cat. Econômica: 33.90.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
Desdobramento: 33.90.39.99.0000 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 01   Tesouro 

 
Vigência do Contrato: 12 meses, contados a partir do dia 12 de março de 2022. 

Data do Termo Aditivo: 10 de março de 2022. 

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 10 DE MARÇO DE 2022. 
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