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ADMINISTRAÇÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO
REPUBLICAÇÃO - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2022
Processo Licitatório nº 1.871/2022

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 GLOBAL,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL,
VERTICAL E SEMAFÓRICA COM IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTROLADOR ELETRÔNICO
UTILIZANDO SISTEMA INTELIGENTE PARA REGULARIZAÇÃO DO FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES EM
DETERMINADOS LOCAIS DA AVENIDA DA SAUDADE – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E
TRÂNSITO, 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° 5.810 de 06 de janeiro de 2022, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro
de 2006 com as alterações contidas na Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem:
Início
Data/Horário
30/06/2022 às 09h00min

Recebimento das Propostas

Término
Data/Horário
14/07/2022 às 14h00min

Abertura das Propostas
14/07/2022 às 14h01min
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA E EDITAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou Prefeitura Municipal de Cosmópolis
diretamente no Setor de Compras e Licitações, sito na Rua Dr. Campos Sales, 398 Centro – Cosmópolis/SP - CEP:13.150-027 ou
compras@cosmopolis.sp.gov.br , pelo telefone (19) 3812-8045
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão
registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A Secretaria Segurança Pública e Trânsito e a Pregoeira Priscila Cristina Campos Bezerra, designada pelo Decreto
Municipal n° 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 GLOBAL.
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 – 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA COM IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE
CONTROLADOR ELETRÔNICO UTILIZANDO SISTEMA INTELIGENTE PARA REGULARIZAÇÃO DO FLUXO
DE VEÍCULOS E PEDESTRES EM DETERMINADOS LOCAIS DA AVENIDA DA SAUDADE – SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas advindas do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
010802.6.181.4.2.56.339030440000.1.4000001-182/2311
010802.6.181.4.2.56.339030260000.1.4000001-182/2410
010802.6.181.4.2.56.339030240000.1.4000001-182/2411
010802.6.181.4.2.56.339039170000.1.4000001-184/2412
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 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) aptos à
participação no presente certame, aqueles que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.
4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
a) Estiverem Suspensas 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.
4.3 A participação em licitação expressamente reservada à Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI), por licitante que não se enquadre na definição legal reservada a essas categorias, configura
fraude ao certame, ficando o autor da conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar
com o Município de Cosmópolis, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais cominações legais (Acórdão TCU
298/2011 – Plenário).
4.4 A licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, caso queira usar os benefícios Lei
Complementar nº 123/2006, deverá apresentar junto ao credenciamento, declaração de enquadramento assinada pelo representante
legal ou credenciado, declarando ainda que não se enquadre em nenhum dos casos previstos no art. 3º, parágrafo 4º da mesma Lei.
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4.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;
4.7 A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item acima, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.
4.8 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
5 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
5.1 Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do Edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o
fizer em até 3 (três) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas.
5.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, em até três dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, no site BBMNet – Licitações Púbicas.
5.3 As respostas aos pedidos de esclarecimento serão divulgados pelo sistema e vincularão aos participantes e a administração.
5.4 Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o
terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.
5.5 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu
representante, manifestando sua intenção no prazo de mínimo 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendolhes obrigatório juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis na plataforma da BBMNet, sob pena de preclusão de seu direito.
Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente.
5.6 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse
direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
5.7 Eventual impugnação ao Edital poderá ser encaminhados por meio do sistema BBMNet Licitações, protocolados diretamente
na Prefeitura Municipal ou encaminhados através de serviço de postagem, devendo ser respeitado os prazos e horário de
expediente das 08:00 às 16:00 horas.
6 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
6.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
6.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3 - abrir as propostas de preços;
6.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
6.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
6.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
6.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
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6.1.8 - declarar o vencedor;
6.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
6.1.10 - elaborar a ata da sessão;
6.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
7 – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
7.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de
licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.
7.2 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de
atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br
7.2.1 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos
canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através
dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
8 – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES
8.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br
opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”
8.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na
primeira página deste edital.
8.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
8.3 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
8.3.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício
somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e
hora para a continuidade da sessão.
8.4 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e
horário para a continuidade do certame.
8.5 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser
acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações,
desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de
abertura desta licitação, conforme disposição legal.
9.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
9.2.1.1 - Os serviços/produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.
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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 DO ITEM, TOTAL GLOBAL conforme solicitado.
9.2.1.3 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e
neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos
incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.
9.3 – 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/item.
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/itens 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.
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11 – JULGAMENTO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por item/lote, para que seja
obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas,
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.
11.2 O objeto proposto pela licitante deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termo de Referência ANEXO
I.
11.3 O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
11.4 Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro
negociará a redução do preço com o licitante.
11.5 Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará a regularidade de situação do
autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das
demais exigências para habilitação contidas no item 12 deste Edital.
11.6 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
11.7 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.
11.8 A proposta readequada da empresa vencedora deverá ser enviada no e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br/
licitacosmopolis@gmail.com e deverá conter:
11.8.1 Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos serviços/produtos;
11.8.2 O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
11.8.3 Especificação completa dos serviços/produtos oferecido conforme Termo de Referência deste Edital;
11.8.4 Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
11.8.5 A proponente deverá informar na proposta os dados do responsável pela assinatura do contrato (nome, cargo, RG e órgão
emissor, CPF, Data de Nascimento, Endereço residencial completo, Endereço Eletrônico –comercial e pessoal, telefone pessoal e
profissional para contato).
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1 Os documentos relativos à Habilitação da empresa vencedora previstos neste item, bem como, as declarações solicitadas
neste Edital, (quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP/MEI enviar também o Anexo IV), deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio do sistema BBMNET, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O(s) documento(s) que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que for(em) original(is), deverá(ão)
ser autenticado(s) ou assinados digitalmente.
12.2 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos
termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
12.3 A licitante que não possuir assinatura digital, deverá postar dentro de 24 (vinte e quatro) horas via correio (comprovando com
o código de rastreio)/ ou em até 3 (três) dias úteis entregar pessoalmente, contados da solicitação do Pregoeiro, juntamente com a
proposta final assinada e carimbada, os documentos de Habilitação relativos ao item 12.1, originais ou cópias autenticadas à
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Prefeitura Municipal de Cosmópolis, localizada na Rua Dr. Campos Sales, n° 398 Centro – Cosmópolis/SP – CEP:13.150-027,
aos cuidados do Departamento de Compras e Licitações. Desde de que anexados no portal da BBMNET.
12.3.1 O código de rastreio da postagem deverá ser encaminhada ao Setor de Licitações através do email:
compras@cosmopolis.sp.gov.br/ licitacosmopolis@gmail.com
12.4 O não cumprimento do envio/ e ou entrega e o não encaminhamento pelo portal da plataforma BBMNET, dos
documentos de Habilitação, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste
Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
12.5. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados
eletronicamente.
12.6 Franqueada vista aos interessados dos documentos de Habilitação o prazo para análises será informado via “chat”, logo, será
aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
12.7 A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação
jurídica, regularidade fiscal, documentação complementar, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.
12.7.1 Habilitação Jurídica, conforme o caso:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou a última alteração contratual, se houver, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando atividade assim o exigir.
e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, no caso de MEI;
f) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou
mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da
Equipe de Apoio, quando apresentados pessoalmente dentro do prazo estipulado neste Edital.
12.7.2 Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ – Comprovante de Inscrição e
de Situação Cadastral);
b) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), através da (Certidão Negativa de Débitos relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5452 de 1º de maio de 1943, com
validade em vigor na data da apresentação (CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);
e) O prazo de validade dos documentos necessário à habilitação deverá estar em vigência na data da abertura do presente Pregão,
sob pena de inabilitação do Licitante;
f) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (Cadastro de Contribuinte de ICMS – Cadesp) ou Municipal
(Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral) do domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo compatível de
atividade com o objetivo contratual;
g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
(Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
h) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei
(Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado);
i) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, através da (Certidão Negativa de débitos referentes a Tributos
Mobiliários) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
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j) As certidões das letras “b” e “g” poderão ser apresentadas conjuntas através da apresentação da certidão conjunta negativa ou
positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, emitida através do link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1, pois desde o
dia 03/11/2014 não há emissão da certidão previdenciária. A Receita Federal expede uma única certidão que abrange a
regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros.
l) As certidões constantes das letras “b” e “g” serão aceitas separadamente, caso ainda estejam com o prazo de validade em vigor.
m) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que essa apresente alguma restrição;
n) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor;
o) O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período;
p) A não regularização da documentação relativa à regularidade fiscal implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.
12.7.2.1 Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos serão
considerados válidos se emitidos em até 90 (noventa) dias.
Observações:
Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 206 do Código Tributário Nacional
(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).
12.7.3 Documentação Complementar
a) Declaração de Habilitação, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, conforme modelo (Anexo
II);
b) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que não foram declarados
inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas, conforme modelo (Anexo III);
c) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de enquadramento de
ME/EPP/MEI previsto na Lei Complementar nº. 123, conforme o caso, modelo (Anexo IV).
d) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo (Anexo V);
e) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que apresentará AS
AMOSTRAS E DOCUMENTOS no prazo de 5 (cinco) dias úteis, item 21 do Edital.
12.7.3.1 DAS CERTIDÕES
a) Certidão de Apenados no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo resultado não conste a licitante, extraída do
site: https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento
b) Certidão Negativa de Inidôneo, extraída do site: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:
(Tribunal de Contas da União)
Observações: A DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DEVERÁ SER ANEXADA JUNTAMENTE COM
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NA PLATAFORMA DA BBMNET.
OBS: Em caso de NÃO APRESENTAÇÃO das CERTIDÕES do item 12.7.3.1 letras “a” e “b” não estarão sujeito a
INABILITAÇÃO, pois a prefeitura realizará a pesquisa na data do pregão.
12.7.4 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, sendo aceita
somente quando expedida até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de entrega dos envelopes, desde que não contenha
o prazo de validade expresso.
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a.1) Se tratando de empresas que estejam em recuperação judicial, apresentar “certidão positiva de recuperação judicial” já
homologada pelo juízo competente e em pleno vigor.
b) A falta de qualquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo
para complementação da documentação exigida para a Habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.
12.7.5 Qualificação Técnica
a) Apresentar cópia da comprovação de regularidade junto à entidade competente (CREA) relativa à pessoa jurídica e responsável
técnico indicado pela Contratada para acompanhamento do serviço, anexado juntamente com os documentos de Habilitação;
b) Apresentar atestado emitido por órgãos da administração pública ou pessoa jurídica de direito público ou privado,
acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), que comprovem que a licitante tenha executado serviço com
quantidade, características e prazos semelhantes a licitada e que possua em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
das propostas, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Atestado
de Responsabilidade Técnica, expedido pelo CREA que comprove o desempenho de atividade profissional pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com objeto da licitação. O atestado de capacidade técnica deverá conter as
seguintes informações: anexado juntamente com os documentos de Habilitação;
b.1) Objeto do Contrato;
b.2) Nome(s) do(s) profissional(is) responsável(is) pelo(s) serviço(s);
b.3) Qualificação principal;
b4) Local do serviço;
b.5) Período de execução.
c) O profissional indicado para fins da comprovação técnica operacional de que trata a alínea "2” deverá participar da execução,
fiscalização e entrega do serviço, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Prefeitura;
d) As Certidões ou Atestados com o Acervo Técnico (CAT) com registro no CREA devem apresentar um quantitativo mínimo de
50% (cinquenta por cento) dos serviços exigidos, referente ao objeto licitado (conforme Súmula nº. 24 - TCE-SP).
e) Apresentar (anexar na habilitação) prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitação, profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de certidões ou atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, acompanhado de Certidões de Acervos Técnicos (CAT) expedidas pelo CREA ou pelo seu devido Termo de Responsabilidade Técnica
(TRT) expedido pelo CFT/CRT, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da licitação. A prova deverá ser feita através de Ficha de Registro de Empregado, devidamente registrado no órgão
competente, Carteira de Trabalho onde constem os dados de sua contratação ou Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a empresa e o
referido Responsável Técnico. Não serão aceitos atestados genéricos;


No caso da empresa vencedora não for o fabricante dos equipamentos denominados “controladores de tráfego” fica a
empresa vencedora totalmente responsável pela substituição, troca e manutenção dos equipamentos quando apresentado alguma
inconformidade fabril ou defeito de fabricação, conforme previstos no item 3- DETALHAMENTO DO SERVIÇO (A empresa será
única e exclusiva responsável pelas ações e/ou omissões, relativas ao perfeito funcionamento do sistema de sinalização semafórico
proposto, a partir da emissão da pertinente ordem de início dos serviços, se comprometendo a garantir a produção dos equipamentos,
por pelo menos 10 (dez) anos, assegurando a disponibilidade de peças de substituição para possível compra futura da Prefeitura, caso
se faça necessário. Além disso, deve fornecer garantia de 01 (um) ano sobre defeitos de fabricação de todos os componentes
eletrônicos presentes na proposta, declarando expressamente a mesma na proposta apresentada).

f) Apresentar (anexar na habilitação) DECLARAÇÃO de disponibilidade de equipe técnica até o término do contrato, caso a licitante venha
sagrar-se vencedora;
g) Apresentar (anexar na habilitação) DECLARAÇÃO de indicação das pessoas técnicas adequados e disponíveis para a realização do objeto
da licitação, com apresentação de relação nominal do técnico semafórico e do motorista de caminhão munck ou plataforma elevatória, e os
seus respectivos Certificados de Capacitação NR 10 e NR 35;
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h) Quando necessário a Prefeitura pedirá informações complementares ao fornecedor, atendendo ao engenheiro designado, que mediante
parecer técnico fundamentado determinará os fornecedores na fase classificatória;
i) A empresa deverá apresentar, todos os argumentos técnicos relevantes por entidades qualificadas (universidades, institutos, laboratórios
etc.), cuja idoneidade e competência técnica sejam comprovadamente reconhecidas em âmbito nacional e/ou internacional, conforme acima
descrito
j) É obrigatória a apresentação expressa de documentos comprobatórios deste item, para a fase de qualificação das empresas;
l) Todas as amostras dos produtos da empresa vencedora do presente certame permanecerão sob a guarda da Prefeitura até a conclusão dos
trabalhos, para que possam ser efetivamente comparados aos materiais e produtos aplicados na obra;

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 microempreendedor individual sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada,
quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual.
13.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa
de pequeno porte ou microempreendedor individual. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos
de Habilitação, na forma do item 12.7 deste Edital.
13.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 13.1.2.1, o Pregoeiro convocará o representante da empresa de
pequeno porte, da microempresa ou microempreendedor individual mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema
eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o item/lote no prazo de 5 (cinco) minutos.
13.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual que porventura possuam lances ou propostas na
mesma deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.
13.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual que primeiro apresentar lance inferior ao
menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Pregoeiro, que encerrará a disputa do item/lote na
sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de Habilitação e da proposta de preços, conforme Edital.
13.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentálos. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão
considerados inválidos.
13.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, seja desclassificada pelo Pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta
não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.

10

11

12

Cosmópolis, 29 de Junho de 2022

Semanário Oficial

Ano VI Edição 460

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

13.1.5 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, o Pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.
13.1.5.1 – A partir da convocação de que trata o item 13.1.5, a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de
mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.
13.1.5.2 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual exercite o seu direito de apresentar
proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece o item
12.7 deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços,
13.1.5.3 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual
obedecerá aos critérios gerais definidos neste Edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.
13.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da
notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver
manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.
14 – DOS RECURSOS
14. DOS RECURSOS
14.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema,
que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo
próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br.
14.2 O proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando
sua intenção no prazo máximo de 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes obrigatório juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis na plataforma BBMNET, sob pena de preclusão de seu direito. Os interessados ficam,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
14.3 A falta de manifestação imediata do recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto
do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
14.4 Os memoriais de recursos e contrarrazões deverá ser encaminhados por meio eletrônico no sítio
www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, com cópia para o e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br/
licitacosmopolis@gmail.com
14.5 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade
competente.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 Após decididos os recursos, eventualmente interpostos, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto.
15.2 Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote/ item (ns) (s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).
15.3 A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.
16. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
16.1 O proponente vencedor terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do envio da convocação para assinar o
Contrato.
16.2 A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido sujeitará o mesmo à
aplicação das penalidades previstas no subitem 20.1 deste Edital.
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16.3 Decorrido o prazo estipulado no subitem 16.1, e a adjudicatária não comparecer para assinar o contrato, decairá do direito à
contratação, sujeitando-se às sanções previstas neste Edital, de acordo com o artigo 81, da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das
demais medidas legais cabíveis.
16.4 Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não comparecer para assinar o contrato,
sem prejuízo das sanções aplicáveis, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.
17 – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
17.1 Este Termo de Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93.
17.2 A prorrogação do prazo citado acima, caso comprovadamente necessário, somente será efetuada mediante justificativa
expressa apresentada pela parte interessada com a anuência da outra, antes do limite fixado para seu término.
17.3 Os preços são fixos e sem reajustes.
18 - FISCALIZAÇÃO
18.1 A fiscalização do perfeito cumprimento do objeto desta licitação será feita através da Secretaria Segurança Pública e
Trânsito, sendo o (a) gestor (a) do contrato o (a) Sr. (a) Fabio Teixeira Louro, CPF nº 303.116.978-60 – Secretário de Segurança
Pública e Trânsito, e o (a) mesmo (a) responsável pelo recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), podendo acionar órgão técnico
competente sempre que necessário.
18.2 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
19. DO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO
19.1 O objeto desta licitação deverá ser executado nos Termos do Anexo I do edital que deu origem ao presente instrumento, com
relação ao fornecimentos do objeto do presente certame sob a fiscalização e orientação da Secretaria responsável.
19.2 O objeto deste Edital deverá ser entregue e instalado no prazo de até 04 (quatro) meses a contar da data da assinatura
do contrato.
19.3 A empresa vencedora obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este termo de referência de acordo estritamente com as
especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento
não estar em conformidade com as referidas especificações.
19.4 A implantação do objeto desta licitação deverá ser feita na Avenida da Saudade.
19.5 Os equipamentos deverão ser novos, com prazo de garantia dos equipamentos e dos serviços.
19.6 O serviço engloba a instalação completa de todo o sistema semafórico, sendo que a equipe deverá ser plenamente capacitada
para implantação de grupos focais, bolachas a led’s, contadores regressivos, controladores, passagem de cabeamento aéreo ou
subterrâneo, aterramento de colunas e controladores, enfim, de todos componentes integrantes do sistema, assim como pequenos
reparos e programações especificas no controlador semafórico.
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19.7 Se necessário, também efetuar a programação ou reprogramação semafórica, incluso a hora técnica de acompanhamento
profissional especializado.
19.8 O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização de todos os produtos no ato da entrega, reservando-se à Prefeitura Municipal de
Cosmópolis o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.
19.9 O transporte e a descarga dos materiais correrão por conta da empresa vencedora, sem qualquer custo adicional solicitado
posteriormente.
19.10 A Contratada deverá executar dentro da melhor técnica o fornecimento contratado; executar, dentro do menor tempo, os
reparos que se fizerem necessários nos materiais defeituoso; permitir e facilitar à comissão de fiscalização em qualquer dia e hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados; atender a todas as normas brasileiras vigentes para fabricação
dos materiais.
19.11 Caso não sejam atendidas as condições previstas nas especificações técnicas anexa deverá a contratada, às suas expensas,
executar as modificações ou troca de equipamentos que se fizerem necessárias para obtenção das condições mencionadas.
19.12 As Notas Fiscais deverão serem emitidas conforme entregas/ ou execução dos serviços e deverá indicar na Nota
Fiscal (NF-e) o número do Pregão para melhor identificação.
19.13 Para recebimento e fiscalização do objeto licitado, os servidores que atuarão nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei
8.666/93, da seguinte forma:
a) Receberão provisoriamente, no ato de entrega do (s) produto (s)/serviço (s), para efeito de posterior verificação da
conformidade dos mesmos com o solicitado na licitação;
b) Receberão definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade consequente aceitação, após o recebimento provisório.
c) O recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade
e características do (s) produto (s)/serviço (s) entregue (s)/realizado (s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência do Contrato.
19.13.1 O (s) produto (s)/serviço (s) que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados da data de notificação apresentada à Contratada, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
19.13.2 Caso as entregas e/ou substituições não sejam realizadas no prazo estabelecido acima, o gestor do Contrato iniciará
procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do
descumprimento seja justificado e aceito pela Prefeitura.
19.14 O pagamento será em até 30 (trinta) dias posteriores à data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica.
19.15 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;
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b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do
objeto, ou o cumprimento em desacordo com os Termos do Edital ou do Contrato, podendo ensejar a rescisão contratual; e
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir
do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o
caso, descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
20.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos
prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
20.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
20.4 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
20.5 As multas previstas no subitem 20.1. “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do
certame da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
21. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E DOS DOCUMENTOS
21.1 Para fins de avaliação e análise dos equipamentos a serem entregues e de sua consonância com as especificações contidas no
Anexo I, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar amostra dos equipamentos ofertados, inclusive
documentação técnica pertinente, para permitir análise pelo responsável designado pela Prefeitura, da conformidade com as
especificações do Anexo I deste Edital.
21.2 A licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar à Secretaria de Segurança Pública sua amostra de acordo com as
especificações constantes do Anexo I do Edital em até 5 (cinco) dias úteis após a sessão, conforme:
21.2.1 Deverão ser apresentadas amostras dos itens: Controlador semafórico e Grupo Focal Principal com Contador Veicular
Regressivo Digital, conforme especificações deste item.
21.2.2 As amostras, quando entregues diretamente pela licitante ou representante credenciado, ou por transportadora, serão
recepcionadas mediante entrega de recibo específico devendo este documento ser juntado ao processo;
21.2.3 As amostras deverão ser apresentada na Secretaria Municipal de Trânsito, situada na Rua Dr. Moacir do Amaral,
986, Cosmópolis/SP Aos cuidados do Secretário de Segurança Pública e Trânsito Sr. Fábio Teixeira Louro.
21.2.4 As amostras serão analisadas pelo gestor do contrato em conjunto com setor competente, para verificação do pleno
atendimento as características do objeto descrito no edital;
21.2.5 A análise de amostra deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data agendada pelo gestor do
contrato.
21.2.6 O não comparecimento do representante da empresa vencedora implicará na desclassificação da empresa;
21.2.7 A avaliação das amostras será realizada com base nos critérios, abaixo descritos.
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21.3.1 Os itens oferecidos para análise devem corresponder, com precisão, as especificações previstas no edital e aos descritivos
contidos na proposta da empresa 1ª (primeira) classificada;
21.3.2 As amostras deverão ser apresentadas em embalagens apropriadas conforme unidade de compra, contendo as informações
necessárias em seu corpo;
21.3.3 As amostras poderão ser apreciadas pelos licitantes interessados no acompanhamento da análise, que será agendado e
divulgado para àquelas que demonstrarem interesse no acompanhamento mediante manifestação na ata no dia do certame.
Somente será permitido às licitantes interessadas presenciar a análise do responsável designado pelo órgão público, sendo vedado
o manuseio dos equipamentos.
21.3.4 As amostras deverão vir lacradas e acompanhadas por laudo técnico atestando a especificação;
21.3.5 O laudo deverá ser apresentado pela empresa declarada vencedora, juntamente com as amostras, laudo este emitido por
laboratório credenciado pelo INMETRO ou ABIPTI sobre as especificações solicitadas do material a LED e do controlador, sob
pena de desclassificação da Proposta. Tal exigência é necessária para garantir as especificações solicitadas, das quais são baseadas
na NBR 15.889, específica para materiais de sinalização semafórica com utilização de lâmpada a base de LED e baseada na NBR
16.653 de controladores eletrônicos. Para atendimento do disposto, serão considerados laudos emitidos em razão de empresas
pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo
empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenham pelo menos
uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa proponente.
21.3.6 As amostras, que se apresentem em desacordo com as especificações não serão apreciadas, implicando na desclassificação
da proposta apresentada pela empresa, em virtude do não atendimento as condições estipuladas no edital;
21.3.7 Caso as amostras apresentadas não estejam de acordo com o termo de referência, será convocada a 2ª (segunda)
classificada e assim sucessivamente, não cabendo à licitante desclassificada qualquer indenização ou direito, seja a que título for;
21.3.8 Após emissão de parecer definitivo pelo setor competente em conjunto com o gestor do contrato sobre as amostras
apresentadas, o pregoeiro enviará aviso/comunicado, exclusivamente por meio eletrônico, comunicando o resultado das amostras
analisadas;
21.3.9 Após a realização dos testes, a prefeitura disponibilizará para retirada o saldo existente das amostras, se houver, no estado
em que se encontrarem, mediante a assinatura de recibo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após adjudicação do objeto
à licitante vencedora. Transcorrido esse prazo, os produtos terão a destinação que a prefeitura achar mais conveniente;
21.3 O material apresentado como amostra não será considerado para fins de recebimento.
21.4 O licitante deverá ainda, apresentar na fase de propostas do certame, somente uma marca para cada produto ofertado.
22 - DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1 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.
22.2 É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
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22.3 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.
22.4 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.
22.5 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
22.6 O valor ofertado nas propostas não sofrerá reajustes durante a execução do Contrato.
22.7 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°.
22.8 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.
22.9 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.
22.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro
da Comarca de Cosmópolis-SP.
Cosmópolis, 29 de Junho de 2022.

Antônio Claudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal
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REPUBLICAÇÃO - ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022
Processo Licitatório nº 1.871/2022
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Considerações Preliminares
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA COM IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE
CONTROLADOR ELETRÔNICO UTILIZANDO SISTEMA INTELIGENTE PARA REGULARIZAÇÃO DO FLUXO
DE VEÍCULOS E PEDESTRES EM DETERMINADOS LOCAIS DA AVENIDA DA SAUDADE – SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO.
MOBILIDADE SEMAFÓRICA
1

OBJETIVO
O presente projeto pretende a melhoria da mobilidade urbana no que tange implantação de sinalização semafórica, utilizando um sistema
inteligente para regularização do fluxo nos locais;
Em consonância com políticas amplamente adotadas nas grandes cidades do mundo, onde a implantação de sistemas semafóricos
modernos, vem auxiliando e aperfeiçoando o fluxo do trânsito, entende-se que a constante busca por melhores soluções é fundamental para a
modernização do tráfego municipal.
Na medida em que as cidades melhoram a mobilidade, investindo em tecnologia e segurança, o impacto direto na qualidade de vida da
população é de grande relevância, além da redução significativa de acidentes de trânsito.
2

OBJETO
O presente processo tem como objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR REGIME DE JULGAMENTO GLOBAL para
fornecimento e Implantação de sistema semafórico inteligente no município de Cosmópolis/SP”;
Justificativa pelo tipo de julgamento escolhido: Devido à natureza e especificidade do serviço a ser prestado e dos produtos a serem
adquiridos, se faz necessário esse tipo de julgamento, garantindo assim uma funcionalidade padronizada, sistêmica e eficaz, evitando conflitos
metodológicos e funcionais. Ademais atender aos princípios básicos da administração Pública quais sejam economicidade e eficiência. Embora,
em tese, fosse tecnicamente possível à divisão do objeto da licitação em parcelas, tal medida resultaria, na situação concreta, de prejuízo para a
Administração Pública e para a população, tendo em vista que a contratação de várias empresas se apresentaria disforme, sem seguir os padrões
exigíveis neste tipo de contratação pública, desnaturando, consequentemente, o próprio objeto a ser contratado.
3

DETALHAMENTO DO SERVIÇO
É premissa da contratação do serviço que a tecnologia ofertada resulte na melhor fluidez do tráfego urbano e redução de acidentes,
através do emprego de controladores eletrônicos inteligentes de tráfego, capazes de otimizar a programação de planos semafóricos, através de
tecnologia de sincronismo, produzindo desta forma a chamada “linha ou onda verde”. Proporcionando aos condutores tempo hábil para se
deslocarem ao longo de uma via, sem retenções desnecessárias, pelo uso inteligente da programação dos ciclos semafóricos.
A empresa será única e exclusiva responsável pelas ações e/ou omissões, relativas ao perfeito funcionamento do sistema de sinalização
semafórico proposto, a partir da emissão da pertinente ordem de início dos serviços, se comprometendo a garantir a produção dos equipamentos,
por pelo menos 10 (dez) anos, assegurando a disponibilidade de peças de substituição para possível compra futura da Prefeitura, caso se faça
necessário. Além disso, deve fornecer garantia de 01 (um) ano sobre defeitos de fabricação de todos os componentes eletrônicos presentes na
proposta, declarando expressamente a mesma na proposta apresentada.
4

DA PLANILHA
Sinalização Semafórica

Item

Qtd

Unid

1

4

un

Descrição
Grupo Focal Principal com Contador Veicular Regressivo Digital Microprocessado (Temporizador),
conforme descrição técnica.
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2
3
4
5
6
7
8
9

4
8
2
1
4
4
6
6

un
un
un
un
un
un

10

500

m

11
12
13
14
15

300
50
9
1
1

m
m
un
kit
Kit

16

1

sv

17

1

sv

18

1

sv

Grupo Focal Repetidor tipo I 3 x 200mm, conforme descrição técnica.
Grupo Focal para Pedestre à LED, conforme descrição técnica.
Grupo Focal a led tipo ciclista 3 X 200 MM, conforme descrição técnica.
Controlador Eletrônico de Tráfego para 4 fases, conforme descrição técnica.
Coluna Simples 114,3 x 6000mm galvanizada, conforme descrição técnica.
Braço Projetado 101,6 x 4700mm galvanizada, conforme descrição técnica.
Coluna simples 101,6 mm X 6000 mm galvanizada, conforme descrição técnica.
Coluna extensora 88,9 MM X 2000 MM galvanizada, conforme descrição técnica.
Cabo PP 4 x 1,5 mm para ligação dos Grupos Focais Veiculares e Ciclistas, conforme descrição
técnica.
Cabo PP 3 x 1,5 mm para ligação dos Grupos Focais Pedestre, conforme descrição técnica
Cabo PP 2 x 2,5 mm para ligação do Controlador, conforme descrição técnica.
Armação rex com roldana, conforme descrição técnica.
Kit Aterramento para Controlador, conforme descrição técnica.
Kit entrada de energia
Serviço de mão de obra de instalação de cruzamento semafórico de 4 fases – cabeamento aéreo,
conforme descrição técnica.
Serviço de mão de obra de instalação de Grupos Focais tipo Ciclista– cabeamento aéreo, conforme
descrição técnica.
Serviço de mão de obra para realocação de cruzamento semafórico de 2 fases– cabeamento aéreo,
conforme descrição técnica

Sinalização Horizontal
Item

Qtd

Unid

1

623

M²

2

30,1

M²

3

78,9

M²

4

237,2

M²

5

0,9

M²

6

13,8

M²

7

2,0

M²

8

40,6

M²

9

58,4

M²

10

15,0

M²

11

22,3

M²

Descrição
Faixa de sinalização horizontal c/ tinta de resina acrílica base de solvente tipo: travessia de
pedestre (FTP), Tipo Zebrada – Cor: branca – Dimensões: largura de 0,40m com o comprimento
de 3,00m e distância entre elas de 0,80m
Legenda de sinalização horizontal c/ tinta de resina acrílica base de solvente tipo: PARE - Cor:
branca – Dimensão 1,6m de comprimento
Linha de sinalização horizontal c/ tinta de resina acrílica base de solvente tipo: retenção (LRE) Cor: branca – Dimensão: largura de 0,30m
Linha de sinalização horizontal c/ tinta de resina acrílica base de solvente tipo: Bordo(LBO) - Cor:
branca – Dimensão: largura de 0,10m
Linha de sinalização horizontal c/ tinta de resina acrílica base de solvente tipo: indicação de
proibição de estacionamento e/ou parada (LPP) – Cor: amarela – Dimensão: largura 0,10m
Linha de sinalização horizontal c/ tinta de resina acrílica base de solvente tipo: simples contínua
(LMS-1) Cor: branca – Dimensão: largura de 0,10m
Linha de sinalização horizontal c/ tinta de resina acrílica base de solvente tipo: simples seccionada
(LMS-2) Cor: branca – Dimensão: largura de 0,10m
Linha de sinalização horizontal c/ tinta de resina acrílica base de solvente tipo: dupla contínua
(LFO-3) – Cor: amarela – Dimensão: largura 0,10m
Faixa de sinalização horizontal c/ tinta de resina acrílica base de solvente tipo: zebrado de
preenchimento da área de pavimento não utilizável (ZPA) – Cor: branca – Dimensões: largura da
linha de borda 0,10m / largura da linha interna 0,40m distância entre elas 2,30m
Faixa de sinalização horizontal c/ tinta de resina acrílica base de solvente tipo: zebrado de
preenchimento da área de pavimento não utilizável (ZPA) – Cor: amarela – Dimensões: largura da
linha de borda 0,10m / largura da linha interna 0,40m distância entre elas 2,30m
Seta de sinalização horizontal c/ tinta de resina acrílica base de solvente tipo: indicativo de
posicionamento na pista para a execução de movimentos (PEM) Cor: branca – Dimensão:
comprimento 5,00m
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Sinalização Vertical
1
2
3
4

7
4
3
14

un
un
un
un

Fornecimento e instalação de Placa sinalização em ACM c/ película refletiva - tipo R5
Fornecimento e instalação de Placa sinalização em ACM c/ película refletiva - tipo A 12
Fornecimento e instalação de Placa sinalização em ACM c/ película refletiva - tipo I6
Fornecimento e instalação de Coluna simples 50,8 mm x 3500 mm galvanizada

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Grupo Focal Principal com Contador Veicular Regressivo Digital Microprocessado (Temporizador).
Semáforo com contagem regressiva na cor verde e vermelha, composto de aproximadamente 420 led's verde e 420 led’s vermelho de alta
intensidade, nas cores especificas, InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio), na cor verde puro (Pure Green), de 7.000 mcd (milicandelas) e AllnGap
(alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha de 7.000 mcd (milicandelas), com encapsulamento incolor e vida útil média de 100.000 horas.
Contador constituído de duas placas inteiriças com dois dígitos e placa interface incorporada sendo está localizada junto a placa de DEZENA, a
comunicação entre as placas deverão ser por cabos flexíveis 1 mm com conector macho e fêmea do tipo Plug-in, necessitando de fase de
alimentação independente para total segurança do sistema, cada dígito de dezena e unidade deverão ter aproximadamente 220 mm de largura e
400 mm de altura, ou em modelo similar com variação aproximada de +/- 10%, sendo que cada segmento possui largura aproximada de 40 mm,
os led's deverão ser polarizados independentes para no caso de queima de algum led não comprometa o sistema de funcionamento de nenhum
outro, alimentação de 127/240v, montado em gabinete compacto de alta resistência em fibra de vidro, medindo aproximadamente 1.200 x 900 x
230 mm ou em modelo similar com variação aproximada de +/- 10%, pintado na cor preto fosco, com tarjas refletivas em sua extremidade,
tampa para o contador medindo aproximadamente 580 mm X 570 mm, ou em modelo similar com variação aproximada de + - 10%, com
encaixe para lentes de 4 mm transparente com proteção UV e fechamento com fechaduras do tipo lingueta e abre/fecha em Fenda localizada na
parte frontal do gabinete para facilitar a manutenção e instalação, incorporado também no próprio gabinete um Grupo Focal tipo I 200 x 200 x
200 mm na forma vertical ou horizontal também a LED de alta intensidade, com lentes de 4 mm transparente com proteção UV, contendo
aproximadamente 110 led's de alta intensidade em cada módulo, sendo estes estando no layout da placa em forma de espiral, chicote elétrico de
ligação com conector, borrachas de vedação evitando a entrada de umidade e intempéries, o grupo focal deverá ter seu fechamento com
fechaduras do tipo lingueta e abre/fecha em fenda, localizado na parte frontal do gabinete para facilitar a manutenção e instalação, contendo
também suporte de fixação e chave de segurança independente para o grupo focal e contador. (temporizador).
Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 15889:
•
A potência ativa máxima de cada modulo veicular, para tensão nominal de 127 Vca, segue:
Vermelho:
15 W
Amarelo:
15 W
Verde:
15 W
•
Intensidade luminosa em cd para ângulos horizontais e verticais de 2,5.
Vermelho:
162 cd
Amarelo:
402 cd
Verde:
211 cd
•
Comprimento de onda de luz dos LED's:
Vermelho:
620-680 nm
Amarelo: 585-605 nm
Verde:
490-520 nm
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade relativa do ar;
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92.
Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator de potência mediante laudos de ensaios
fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI.
Contador Digital Regressivo conforme especificação:
• A potência ativa máxima de cada módulo veicular, para tensão nominal de 127 Vca, segue:
Vermelho:
15 W
Verde:
15 W
• Intensidade luminosa em cd para ângulos horizontais e verticais de 0.
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Vermelho:
400 cd
Verde:
400 cd
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade relativa do ar;
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92.
• Ensaio de Vibração com operação normal após teste durante 10 minutos sobre Frequência de 3 e 10 Hz no período de 10 minutos.
Comprovação das especificações de intensidade luminosa, fator de potência e vibração mediante laudos de ensaios fotométricos dos contadores
regressivos feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI.
Grupo Focal Repetidor à LED tipo I 200 x 200 x 200 mm
Confeccionado em caixa quadrada de alumínio injetado, policarbonato ou fibra de vidro com acabamento em preto fosco, com módulos
(bolachas) à LED composto por aproximadamente 110 led’s de alta intensidade, nas cores especificas, InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio), na cor
verde puro (Pure Green), AllnGap (alumínio, índio, fósforo), n a cor vermelha e amarela, com encapsulamento incolor, com uma vida útil de
aproximadamente 100.000 horas sendo que todos os led acendem independentes um do outro por meio de resistências de ¼ Watts, e totalmente
independentes uma da outra. Com dimensões de 200 mm nas cores vermelha, amarela e verde, o cluster dos led’s deverão ser fabricados em
polietileno injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação 127/240v 60hz., lentes transparentes em acrílico ou similar com
proteção UV, contendo parafusos e pinos de fixação em aço galvanizado ou latão, com guarnição de borracha para vedação contra pó e água,
pestana em alumínio, chicote elétrico de ligação com conector.
Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 15889:
• A potência ativa máxima de cada modulo veicular, para tensão nominal de 127 Vca, segue:
Vermelho:
15 W
Amarelo:
15 W
Verde:
15 W
• Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais de 2,5.
Vermelho:
162 cd
Amarelo: 402 cd
Verde:
211 cd
• Comprimento de onda de luz dos LED's:
Vermelho:
620-680 nm
Amarelo: 585-605 nm
Verde:
490-520 nm
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade relativa do ar;
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92.
Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator de potência mediante laudos de ensaios
fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI.
Grupo Focal para Pedestre à LED
Constituído em caixa quadrada de alumínio injetado, policarbonato ou fibra de vidro, medidas aproximadas de 250 x 250 mm, com acabamento
em preto fosco, composto de led’s de alto brilho utilizando aproximadamente 70 led’s para o boneco Verde e 70 led’s para o boneco Vermelho,
com led’s de alta tecnologia nas cores especificas InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio) na cor verde puro (Pure Green) de 7.000 mcd, AlInGaP
(Alumino, Índio, Fósforo) na cor vermelha de 7.000 mcd (milicandelas), com encapsulamento incolor e vida útil média de 100.000 horas, o
cluster dos led’s deverão ser fabricados em polietileno injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação 127/240v 60hz., lentes
transparentes em acrílico ou similar com proteção UV, contendo parafusos e pinos de fixação em aço galvanizado ou latão, com guarnição de
borracha para vedação contra pó e água, pestana em alumínio, policarbonato ou fibra de vidro, chicote elétrico de ligação com conector
Módulos a Led conforme especificação, baseado na NBR 15889:
• A potência ativa máxima de cada modulo pedestre, para tensão nominal de 127v, segue:
Vermelho:
15 W
Verde:
15 W
• Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais de 2,5 Vermelho:
102 cd
Verde:
110 cd
• Comprimento de onda de luz dos LEDs:
Vermelho:
620-680 nm
Verde:
490-520 nm
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade relativa do ar;
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92.
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Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator de potência mediante laudos de ensaios
fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI
Grupo Focal a led tipo ciclista 3 X 200 MM
Módulo composto de led’s de alto brilho utilizando aproximadamente 70 led’s para a bicicleta (desenho) vermelha com led’s de alta tecnologia
cores especificas, InGaN (Índio, Gálio, Nitrogênio), na cor verde puro (Pure Green), AllnGap (alumínio, índio, fósforo), na cor vermelha e
amarela, com encapsulamento incolor e vida útil média de 100.000 horas.
Módulos a Led conforme especificação:
•
A potência ativa máxima de cada modulo ciclista, para tensão nominal de 127 Vca, segue:
Vermelho:
15 W
• Intensidade luminosa em cd para ângulos verticais de -2,5 e horizontais de 2,5.
Vermelho:
200 cd
•
Comprimento de onda de luz dos LEDs:
Vermelho:
620-680 nm
• A lâmpada a LED, deverá operar na temperatura ambiente de -10ºC a 60ºC a umidade relativa do ar;
• Fator de potência nominal da lâmpada a LED não deverá ser inferior a 0,92.
Comprovação das especificações de intensidade luminosa, cromaticidade e comprimento da onda, fator de potência mediante apresentação de
laudos de ensaios fotométricos dos módulos focais a led feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou ABIPTI.
Controlador Eletrônico de Tráfego para 4 Fases
Desenvolvido com tecnologia digital, em estado sólido, dotado de microprocessador e de relógio digital, com estrutura dinâmica, apta as
necessidades do local ou planejamento viário.
Descrição do Sistema:
O Controlador semafórico digital microprocessado deverá ser de concepção modular e com possibilidade de funcionamento nas seguintes
situações: (Fixo, Sincronismo, Botoeira, Laço Indutivo, Manual Remoto, Prioritário, Via Rádio/GPRS/GSM).
a)
Manual
b)
Semi-automático
c)
Automático
d)
Sincronismo (Onda Verde – Mestre Escravo)
e)
Intermitente
f)
Via Rádio/GPRS/GSM com transmissor e receptor;
O controlador deve possuir disposição para comunicação Via Rádio/GPRS/GSM e GPS para o sistema de Sincronismo.
Deverá possuir um módulo para monitoramento do controlador via internet, através de comunicação por fibra óptica / par metálico ou GPRS.
Condições Gerais:
O Equipamento deverá ser um controlador de tráfego de tecnologia digital, em estado sólido, dotado de microprocessador e de relógio digital. O
microprocessador adotado deverá ser largamente utilizado no mercado nacional.
Serão admitidas as estratégias de controle por estruturas ou estágios, por grupos semafóricos, intervalos luminosos ou por qualquer outra
estratégia de controle, desde que o controlador proposto seja capaz de atender todos os requisitos funcionais determinados.
Painel de facilidades:
Deverão existir no controlador, e possuir fácil acesso as seguintes facilidades operacionais:
a) Disjuntor para ligar e desligar o controlador
b) Chave do tipo alavanca para colocar o controlador em amarelo intermitente;
c) Emissores de luz para sinalizar no mínimo:
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i.
Alimentação da placa CPU;
ii.
Processamento do microcontrolador;
iii.
Chave do amarelo intermitente acionada;
iv.
Simular o acionamento das lâmpadas na placa de potência;
d) Botão tipo Push-bottom para pular os estágios / resetar o controlador;
e) O controlador deverá utilizar circuitos integrados e ser montado em placa de circuito impresso tipo plug-in por conectores de alta
qualidade para que não venha a comprometer o sistema de funcionamento.
Acionamento de lâmpadas:
O controlador deverá ter opção de acionar tanto lâmpadas halógenas quanto lâmpadas incandescentes e ou módulos a Led sem a necessidade de
especificar qual o modelo de foco utilizado e o sistema de verdes conflitantes não seja prejudicado pelos modelos dos focos utilizados.
Os circuitos de acionamento das lâmpadas deverão ser feitos à base de triacs, com proteção contra verdes conflitantes. Estes Triacs deverão ser
suficientes para uma correte elétrica de 12Amperes.
Cada módulo de potência deverá ter no mínimo duas fases, sendo elas veiculares e pedestre e terá que constar Led’s para fácil monitoramento no
local. Os conectores de ligação para os cabos devem estar presentes na própria placa, e ser do tipo Plug-in.
Sincronismo (Onda-Verde)
O controlador oferece a opção de sincronizar dois controladores ou mais, formando uma rede de onda verde.
Todos os controladores são aptos para trabalhar tanto como mestre ou como escravo. O sincronismo é uma parte opcional do controlador e para
que ele funcione é necessária uma placa Opcional de sincronismo, esta que possui seu devido encaixe no Rack semafórico.
A comunicação entre os controladores são também de acordo com a necessidade do cliente, podendo ser tanto com cabos de comunicação ou até
uma distância de 500 metros de diferença entre um e outro, e pode também ser feito com transmissores e receptores via rádio/GPRS/GSM, estes
dotados de um sistema de proteção por códigos para não haver interferências, ou ainda por sistema GPS - sistema de posicionamento global
derivada do inglês (global positioning system), possibilitando a sincronização entre controladores criando a “onda verde” baseado em horário via
satélite, sem a necessidade de interligação dos controladores por meio de cabos.
Deverá existir nesta placa emissores de luz indicando a alimentação da placa e também para o pulso do sincronismo, para o pulso deve se utilizar
um buzzer.
Atuado (Botoeira, Laço Indutivo, Manual, Prioritário)
O controlador semafórico, quando dotado de laço indutivo (detector de veículos), deverá ser passível de seleção de entrada para até 4 canais para
acionamento.
O controlador deverá dispor de recurso que propicie a ocorrência de estágios/intervalos em função de demanda gerada por detectores veiculares
como extensão a ser incorporada ao controlador, ou fora deste, sem que seja necessária qualquer alteração no controlador, apenas a adição de
placas.
Um detector veicular significa o conjunto de circuitos eletrônicos constituído por placa de detecção e laço indutivo, instalado numa seção
específica de via com até quatro faixas de rolamentos, capaz de detectar a presença do fluxo de tráfego veicular.
Os laços indutivos deverão ser monitorados através de placas de detecção, as quais deverão ser do tipo "multicanais", ter microprocessador
próprio e possuir recursos de sintonia e calibração para ajuste de sensibilidade.
A placa de detecção deverá ser montadas no gabinete do controlador ou possuir(em) gabinete próprio. O controlador deverá ser capaz de operar
no mínimo, 4 (quatro) detectores simultaneamente.
O controlador semafórico, quando dotado de botoeira (detector de pedestre), deverá ser passível de seleção de um dos modos de operação como
segue:
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Atendimento Instantâneo prioritário com tempo definido pelo atuador – Típicos para instalação em corpo de bombeiros, quartéis de
polícia, saída e entrada de hospitais e demais entidades que necessitem de tempo controlado por operador.

Atendimento Instantâneo com tempos fixos (pré-programados) - para controladores instalados em regiões onde haja passagem de
pedestres ou grupos semafóricos acionados por atuação direta pela via;

Atendimento normal em função do ciclo e aceito somente durante o tempo fixo veicular.
Além do especificado acima quanto ao modo de atuação, o controlador deverá ignorar acionamentos desnecessários, considerando apenas o
primeiro acionamento e desprezando os demais, durante o ciclo.
Programação
As funções de programação e verificação deverão ser executadas através do equipamento de programação (Terminal de programação ou
Notebook com um programa específico). Este equipamento de programação deverá ser do tipo portátil, ou seja, não poderá fazer parte do
equipamento. O equipamento de programação quando for do tipo terminal deverá ser constituído por um display e teclado. Quando for do tipo
Notebook, deverá possuir um software + cabo específico para tal função.
Configurações:
a)
Permitir comandar até 5 fases veiculares independentes e até 3 fases de pedestres;
b)
Possibilidade de programação de 5 planos de horários, incluindo flash noturno e o “apagão”, sendo possível programar 32 planos, onde
permite a troca de planos através de uma planilha (tabela) programada de forma semanal.
c)
Possuir um dispositivo de segurança que lhe permite acionar automaticamente o amarelo intermitente;
d)
Possuir uma memória não volátil para armazenar a programação e quando houver falta de energia elétrica, a programação interna
deverá ser mantida.
Características Gerais de Projeto e Construção:
O controlador deverá funcionar na frequência de 60 Hz (+ ou – 5%) e nas tensões nominais de 127 a 220 (+ ou – 20%). Quando necessário o
controlador poderá também ser fornecido para trabalhar com 12 Volts em corrente contínua.
O controlador não sofre nenhuma alteração em sua tensão nominal após ser aplicado a mesma a uma umidade relativa do ar de 90% durante 60
minutos.
O controlador não varia os valores de tensão de entrada e saída dos focos:
Tensão de entrada - Identificação - Tensão de saída:
Entrada: 238Vca
Identificação
Saída
Veicular vermelho 238
Veicular amarelo 239
Veicular verde
238
Pedestre Vermelho 238
Pedestre Verde
238
Entrada: 119Vca
Identificação
Veicular vermelho 119
Veicular amarelo 122
Veicular verde
Pedestre Vermelho 120
Pedestre Verde
119
Entrada: 12 Vcc
Identificação
Veicular vermelho 12,00
Veicular amarelo 12,00
Veicular verde

Saída
119

Saída
12,00
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Pedestre Vermelho 12,00
Pedestre Verde

12,00

O controlador deverá ser protegido totalmente contra subcorrentes, correntes de fuga, choques elétricos e sobre tensões, através de disjuntores
termomagnéticos e varistores adequados.
O módulo de potência em estado sólido deverá ter uma capacidade de 12 A.
Possuir suporte 114 mm para fixação em coluna. Ter no mínimo 01 ano de garantia.
Possuir um Rack manufaturado com chapas de aço SAE 1010, aço este produzido por usinas nacionais. O processo produtivo consiste de
estamparia por puncionadeira CNC e viradeiras também CNC. O processo de pintura utilizado é o eletrostático com tintas à base de poliéster,
medindo aproximadamente 360mm x 255mm x 160mm.
O Gabinete deverá ser blindado contra pó e respingos e com flange externa própria para a entrada dos cabos, flange esta parafusada
externamente. Manufaturado com chapas de aço SAE 1010, aço este produzido por usinas nacionais. O processo produtivo consiste de
estamparia por puncionadeira CNC e viradeiras também CNC. O processo de pintura utilizado é o eletrostático com tintas a base de poliéster,
medindo aproximadamente 400m x 300mm x 300mm, com borracha de vedação na porta.
A barra de bornes dos grupos focais deverá ser do tipo (Macho/Fêmea), facilitando a manutenção.
O equipamento deverá atender a várias situações de tráfego e ter condições de ser ampliado futuramente, adaptando-se a novas exigências, afim
de não torná-lo obsoleto após algum tempo de uso.
Sua Segurança deverá ser total, quanto a defeitos que ocasionem acidentes e sua manutenção terá que ser rápida e dispensar técnicos e
ferramental especializados.
Comprovação das especificações de funcionamento com tensão nominal, verificação de tensão de entrada e saída, verificação de tempo
programado mediante apresentação de laudos de ensaios dos controladores semafóricos feitos por laboratórios credenciados ao INMETRO ou
ABIPTI
Coluna Simples 114 mm x 6000 mm, Galvanizada.
Confeccionado em tubo de aço, galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 4 ½” x 6000 mm e espessura da parede 3,75 mm, com aletas antigiro, aplicação de tratamento químico de limpeza.
Coluna Simples Pedestre 101,6 mm x 6000 mm, Galvanizada
Confeccionada em tubo de aço, galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 4” x 6000 mm e espessura da parede 3,75 mm, com aletas antigiro, aplicação de tratamento químico de limpeza
Coluna Extensora 88,9 mm x 3000 mm, Galvanizada
Confeccionada em tubo de aço, galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 3 1/2” x 3000 mm e espessura da parede 3,25 mm, aplicação de
tratamento químico de limpeza.
Braço Projetado 101,6 mm x 4.700 mm Galvanizado
Confeccionado em tubo de aço, galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 4” x 4.700 mm de projeção e espessura da parede 3,75 mm,
aplicação de tratamento químico de limpeza
Cabo PP 4 x 1,5mm
Fios sólidos de cobre eletrolítico nu, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR nm 280), Isolação: composto de
cloreto de polivinila (PVC/A) antichama, classe térmica 70 °C, preto numerado ou com veias coloridas. Separador: fita de poliéster, colocada em
hélice, sobreposta (25%) ou talco industrial. Cobertura: composto de cloreto de polvinila (PVC/ST1), na cor preta, conforme NBR 7289:2014.
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Cabo PP 3 x 1,5mm
Fios sólidos de cobre eletrolítico nu, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR nm 280). Isolação: composto de
cloreto de polivinila (PVC/A) antichama, classe térmica 70 °C, preto numerado ou com veias coloridas. Separador: fita de poliéster, colocada em
hélice, sobreposta (25%) ou talco industrial. Cobertura: composto de cloreto de polvinila (PVC/ST1), na cor preta, conforme NBR 7289:2014
Cabo PP 2 x 2,5mm
Fios sólidos de cobre eletrolítico nu, seção circular, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR nm 280). Isolação: composto de
cloreto de polivinila (PVC/A) antichama, classe térmica 70 °C, preto numerado ou com veias coloridas. Separador: fita de poliéster, colocada em
hélice, sobreposta (25%) ou talco industrial. Cobertura: composto de cloreto de polvinila (PVC/ST1), na cor preta, conforme NBR 7289:2014.
Armação Rex com Roldana
Conjunto destinado a sustentação de cabos em instalações elétricas horizontais que envolvem cabos aéreos interligados por postes. Composto
uma armação rex fabricada em aço carbono, galvanizado a fogo e um isolador roldana fabricada em porcelana. O conjunto acompanha também o
parafuso de 1/2" para fixação bem com arruela.
Kit Entrada de Energia
Kit composto de caixa para medidor de energia, fabricada material protegido contra chamas, choques elétricos, impactos e corrosão. Podendo ser
tipo monofásica ou bifásica (de acordo com a tensão nominal da instalação), e é destinada ao acondicionamento do medidor de energia bem
como outros dispositivos de proteção como disjuntores, eletrodutos, curvas e luvas galvanizadas para instalação de cabeamento.
Kit Aterramento para Controlador
Kit composto por 4,5 metros de mangueira de 3/4", 3 hastes para aterramento, 10 metros de fio rígido 10 mm², 3 conectores grampo para haste
de aterramento tipo olhal, 1 terminal de aperto ou pressão ("botinha”) cuja devida instalação garante a proteção a variação de tensão de uma rede
elétrica, eliminar as fugas de energia e proteger os componentes eletroeletrônicos do sistema bem como os usuários de um possível choque
elétrico

•
•
•
•

Serviço de mão de obra de instalação de cruzamento semafórico de 4 fases – cabeamento aéreo
Serviço de implantação e instalação de todos os equipamentos do sistema o conforme contrato, com deslocamento e operação de caminhão
plataforma ou munck, realizado por equipe técnica especializada e totalmente capacitada para implantações e manutenções elétricas do sistema
semafórico, composto por no mínimo:
1 técnico semafórico;
1 auxiliar de serviço técnico semafórico;
1 caminhão acoplado com plataforma ou munck;
1 Motorista habilitado para operar o caminhão, podendo ser um dos membros citados inicialmente.
Implantação Aérea utilizando Armação Rex com Roldana, conjunto destinado a sustentação de cabos em instalações elétricas horizontais que
envolvem cabos aéreos interligados por postes.
O serviço engloba a instalação completa de todo o sistema semafórico, sendo que a equipe deverá ser plenamente capacitada para implantação de
grupos focais, bolachas a led’s, contadores regressivos, controladores, passagem de cabeamento aéreo ou subterrâneo, aterramento de colunas e
controladores, enfim, de todos componentes integrantes do sistema, assim como pequenos reparos e programações especificas no controlador
semafórico. Se necessário, também efetuar a programação ou reprogramação semafórica, incluso a hora técnica de acompanhamento profissional
especializado.
É de responsabilidade da CONTRATADA todas as ferramentas necessárias para manter o perfeito funcionamento do sistema. O fornecimento de
todo material elétrico, ou seja, conectores, isolantes, roldanas, terminais e demais componentes para manutenção será de responsabilidade da
CONTRATADA.

•
•
•

Serviço de mão de obra de instalação de Grupos Focais tipo Ciclista
Serviço de implantação e instalação de Grupos Focais tipo Ciclista, com deslocamento e operação de caminhão plataforma ou munck, realizado
por equipe técnica especializada e totalmente capacitada para implantações e manutenções elétricas do sistema semafórico, composto por no
mínimo:
1 técnico semafórico;
1 auxiliar de serviço técnico semafórico;
1 caminhão acoplado com plataforma ou munck;
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•

1 Motorista habilitado para operar o caminhão, podendo ser um dos membros citados inicialmente.
Implantação Aérea utilizando Armação Rex com Roldana, conjunto destinado a sustentação de cabos em instalações elétricas horizontais que
envolvem cabos aéreos interligados por postes.
O serviço engloba a instalação completa de todo o sistema semafórico, sendo que a equipe deverá ser plenamente capacitada para implantação de
grupos focais, passagem de cabeamento aéreo aterramento de colunas, enfim, de todos componentes integrantes do sistema, assim como
pequenos reparos e programações especificas no controlador semafórico. Se necessário, também efetuar a programação ou reprogramação
semafórica, incluso a hora técnica de acompanhamento profissional especializado.
É de responsabilidade da CONTRATADA todas as ferramentas necessárias para manter o perfeito funcionamento do sistema. O fornecimento de
todo material elétrico, ou seja, conectores, isolantes, roldanas, terminais e demais componentes para manutenção será de responsabilidade da
CONTRATADA

•
•
•
•

Serviço de mão de obra para realocação de cruzamento semafórico de 2 fases– cabeamento aéreo
Serviço de retirada de equipamentos já instalados, implantação e instalação dos mesmos em outro endereço a ser informado pela contratante,
dentro dos limites do Município de Cosmópolis/SP conforme contrato, com deslocamento e operação de caminhão plataforma ou munck,
realizado por equipe técnica especializada e totalmente capacitada para implantações e manutenções elétricas do sistema semafórico, composto
por no mínimo:
1 técnico semafórico;
1 auxiliar de serviço técnico semafórico;
1 caminhão acoplado com plataforma ou munck;
1 Motorista habilitado para operar o caminhão, podendo ser um dos membros citados inicialmente.
Implantação Aérea utilizando Armação Rex com Roldana, conjunto destinado a sustentação de cabos em instalações elétricas horizontais que
envolvem cabos aéreos interligados por postes.
O serviço engloba a instalação completa de todo o sistema semafórico, sendo que a equipe deverá ser plenamente capacitada para implantação de
grupos focais, bolachas a led’s, contadores regressivos, controladores, passagem de cabeamento aéreo ou subterrâneo, aterramento de colunas e
controladores, enfim, de todos componentes integrantes do sistema, assim como pequenos reparos e programações especificas no controlador
semafórico. Se necessário, também efetuar a programação ou reprogramação semafórica, incluso a hora técnica de acompanhamento profissional
especializado.
É de responsabilidade da CONTRATADA todas as ferramentas necessárias para manter o perfeito funcionamento do sistema. O fornecimento de
todo material elétrico, ou seja, conectores, isolantes, roldanas, terminais e demais componentes para manutenção será de responsabilidade da
CONTRATADA.
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REPUBLICAÇÃO - ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022
Processo Licitatório nº 1.871/2022

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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REPUBLICAÇÃO - ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022
Processo Licitatório nº 1.871/2022

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela
Prefeitura Municipal de Cosmópolis, na modalidade Pregão Eletrônico nº ....../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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REPUBLICAÇÃO - ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022
Processo Licitatório nº 1.871/2022

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

___________________,_____de_____________________de 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

29

Cosmópolis, 29 de Junho de 2022

Semanário Oficial

Ano VI Edição 460

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

REPUBLICAÇÃO - ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022
Processo Licitatório nº 1.871/2022
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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REPUBLICAÇÃO - ANEXO VI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022
Processo Licitatório nº 1.871/2022
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:_______________________________________________________
2. Especificação dos produtos/ ou serviço (s):
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

QTDE
4
4
8
2
1
4
4

UNID
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
DESCRIÇÃO
Grupo Focal Principal com Contador Veicular
Regressivo
Digital
Microprocessado
(Temporizador), conforme descrição técnica.
Grupo Focal Repetidor tipo I 3 x 200mm, conforme
descrição técnica.
Grupo Focal para Pedestre à LED, conforme
descrição técnica.
Grupo Focal a led tipo ciclista 3 X 200 MM,
conforme descrição técnica.
Controlador Eletrônico de Tráfego para 4 fases,
conforme descrição técnica.
Coluna Simples 114,3 x 6000mm galvanizada,
conforme descrição técnica.
Braço Projetado 101,6 x 4700mm galvanizada,
conforme descrição técnica.
Coluna simples 101,6 mm X 6000 mm galvanizada,
conforme descrição técnica.
Coluna extensora 88,9 MM X 2000 MM
galvanizada, conforme descrição técnica.
Cabo PP 4 x 1,5 mm para ligação dos Grupos Focais
Veiculares e Ciclistas, conforme descrição técnica.
Cabo PP 3 x 1,5 mm para ligação dos Grupos Focais
Pedestre, conforme descrição técnica
Cabo PP 2 x 2,5 mm para ligação do Controlador,
conforme descrição técnica.
Armação rex com roldana, conforme descrição
técnica.
Kit Aterramento para Controlador, conforme
descrição técnica.

6

Unid

6

Unid

500

M

300

M

50

M

9

Unid

1

Kit

1

Kit

Kit entrada de energia

1

Serv

Serviço de mão de obra de instalação de cruzamento
semafórico de 4 fases – cabeamento aéreo, conforme
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descrição técnica.
17
18

ITEM

1
1

QTDE

Serv
Serv

UNID

01

02
03
04

623

M²

30,1

M²

78,9

M²

237,2

M²

0,9

M²

13,8

M²

2,0

M²

40,6

M²

58,4

M²

15,0

M²

22,3

M²

05

06
07
08
09

10

11

Serviço de mão de obra de instalação de Grupos
Focais tipo Ciclista– cabeamento aéreo, conforme
descrição técnica.
Serviço de mão de obra para realocação de
cruzamento semafórico de 2 fases– cabeamento
aéreo, conforme descrição técnica
VALOR TOTAL R$.....(........)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
DESCRIÇÃO
Faixa de sinalização horizontal c/ tinta de resina
acrílica base de solvente tipo: travessia de pedestre
(FTP), Tipo Zebrada – Cor: branca – Dimensões:
largura de 0,40m com o comprimento de 3,00m e
distância entre elas de 0,80m
Legenda de sinalização horizontal c/ tinta de resina
acrílica base de solvente tipo: PARE - Cor: branca –
Dimensão 1,6m de comprimento
Linha de sinalização horizontal c/ tinta de resina
acrílica base de solvente tipo: retenção (LRE) - Cor:
branca – Dimensão: largura de 0,30m
Linha de sinalização horizontal c/ tinta de resina
acrílica base de solvente tipo: Bordo(LBO) - Cor:
branca – Dimensão: largura de 0,10m
Linha de sinalização horizontal c/ tinta de resina
acrílica base de solvente tipo: indicação de proibição
de estacionamento e/ou parada (LPP) – Cor: amarela
– Dimensão: largura 0,10m
Linha de sinalização horizontal c/ tinta de resina
acrílica base de solvente tipo: simples contínua
(LMS-1) Cor: branca – Dimensão: largura de 0,10m
Linha de sinalização horizontal c/ tinta de resina
acrílica base de solvente tipo: simples seccionada
(LMS-2) Cor: branca – Dimensão: largura de 0,10m
Linha de sinalização horizontal c/ tinta de resina
acrílica base de solvente tipo: dupla contínua (LFO-3)
– Cor: amarela – Dimensão: largura 0,10m
Faixa de sinalização horizontal c/ tinta de resina
acrílica base de solvente tipo: zebrado de
preenchimento da área de pavimento não utilizável
(ZPA) – Cor: branca – Dimensões: largura da linha
de borda 0,10m / largura da linha interna 0,40m
distância entre elas 2,30m
Faixa de sinalização horizontal c/ tinta de resina
acrílica base de solvente tipo: zebrado de
preenchimento da área de pavimento não utilizável
(ZPA) – Cor: amarela – Dimensões: largura da linha
de borda 0,10m / largura da linha interna 0,40m
distância entre elas 2,30m
Seta de sinalização horizontal c/ tinta de resina
acrílica base de solvente tipo: indicativo de
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posicionamento na pista para a execução de
movimentos (PEM) Cor: branca – Dimensão:
comprimento 5,00m
VALOR TOTAL R$.....(........)

ITEM

QTDE

UNID

01

7

Unid

02

4

Unid

03

3

Unid

04

14

Unid

SINALIZAÇÃO VERTICAL
DESCRIÇÃO
Fornecimento e instalação de Placa sinalização em
ACM c/ película refletiva - tipo R5
Fornecimento e instalação de Placa sinalização em
ACM c/ película refletiva - tipo A 12
Fornecimento e instalação de Placa sinalização em
ACM c/ película refletiva - tipo I6
Fornecimento e instalação de Coluna simples 50,8
mm x 3500 mm galvanizada
VALOR TOTAL R$.....(........)

Marca/Modelo/
Garantia

Valor
Unitário

Valor Total

VALOR GLOBAL SIN. SEMAFÓRICA + SIN. HORIZONTAL + SIN. VERTICAL = R$ ......(.......)
OBSERVAÇÕES:
- Validade da proposta será de 60 dias corridos a contar da abertura dos Envelopes nº 01 – Proposta;
- Nos preços ofertados deverão estar inclusos todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros, descarga/realização
do (s) produto (s)/ serviço (s) e outras quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os serviços/produtos ofertados;
- A proponente deverá informar os dados da pessoa que irá assinar o Contrato, caso for vencedora da licitação:
Nome:
Cargo:
RG:
- Órgão Emissor:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone pessoal e profissional
________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA LICITANTE

OBS: Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente (Proposta Readequada, após a sessão e
encaminhada por email).
OBS:No portal deverá somente preencher valores sem dados da empresa para não se identificar, sujeito a desclassificação
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ANEXO VII – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº ...../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 representado pelo (s) Prefeito
Municipal Antônio Claudio Felisbino Junior, portador do Rg sob o n.º: ........ e CPF sob o nº ........... residente e domiciliado a Rua:
.................................. e a empresa ........., inscrita no CNPJ sob o nº ........., a Rua .........., representada neste ato pelo(a) Sr (a)
.........., portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. ....... e inscrito(a) no CPF/MF sob nº ......., resolvem celebrar o presente
Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº ..../2022, na modalidade Pregão
Eletrônico nº ..../2022, do tipo menor preço global, 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA COM IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTROLADOR
ELETRÔNICO UTILIZANDO SISTEMA INTELIGENTE PARA REGULARIZAÇÃO DO FLUXO DE VEÍCULOS E
PEDESTRES EM DETERMINADOS LOCAIS DA AVENIDA DA SAUDADE – SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA E TRÂNSITO.
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 Segurança Pública e Trânsito, sendo o (a) gestor (a) do
contrato o (a) Sr. (a) Fabio Teixeira Louro, CPF nº 303.116.978-60 – Secretário de Segurança Pública e Trânsito, e o (a) mesmo
(a) responsável pelo recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), podendo acionar órgão técnico competente sempre que necessário.
§ 1º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
São condições gerais deste Contrato:
I. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, aplicando-se,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado
com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93.
II. Obedecido ao disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas aquisições, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
III. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total
ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.
IV. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela
CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em
pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo o CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
V. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber os produtos em desacordo com o previsto neste
Contrato ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do
previsto no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e aplicar as sanções estipuladas na Cláusula Nona deste Contrato.
VI. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade
administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE, seus
servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo,
resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
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VII. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, em operações financeiras ou
como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de sanção, inclusive rescisão contratual.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I. A CONTRATADA obriga-se a:
a) Executar o objeto deste Contrato em conformidade com as especificações contidas no Anexo I deste Edital;
b) Responsabilizar-se, por sua conta e risco, da realização dos serviços/ ou entrega dos materiais 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 entregues/ ou serviços realizados;
c) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade ou defeito encontrados no objeto contratual, fixando-lhe, quando
não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-los.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
Pelo objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, sem nenhum custo adicional ou reajustes a
importância total de R$ ................... ( ).
§ 1º O pagamento devido à CONTRATADA somente será realizado mensalmente mediante a efetiva e satisfatória a entrega dos
produtos/ ou realização dos serviços, nas condições especificadas neste Contrato e no Edital.
§ 2º - A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal na Secretaria responsável;
§ 3º - O pagamento devido pelo CONTRATANTE será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal eletrônica devidamente atestada pela Secretaria
requisitante;
§ 4º - Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou
acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem
como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
§ 5º - A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais,
especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias;
§ 6º - O CONTRATANTE, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que
sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no § 3º acima será contado somente a partir da reapresentação
do documento, desde que devidamente sanado o vício;
§ 7º - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da
prestação dos serviços;
§ 8º - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará ao CONTRATANTE plena, geral e
irretratável quitação da remuneração do período, referente aos serviços nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir
a qualquer título, tempo ou forma.
CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO
6.1 O objeto desta licitação deverá ser executado nos Termos do Anexo I do edital que deu origem ao presente instrumento, com
relação ao fornecimentos do objeto do presente certame sob a fiscalização e orientação da Secretaria responsável.
6.2 O objeto deste Edital deverá ser entregue e instalado no prazo de até 04 (quatro) meses a contar da data da assinatura
do contrato.
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6.3 A empresa vencedora obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este termo de referência de acordo estritamente com as
especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento
não estar em conformidade com as referidas especificações.
6.4 A implantação do objeto desta licitação deverá ser feita na Avenida da Saudade.
6.5 Os equipamentos deverão ser novos, com prazo de garantia dos equipamentos e dos serviços.
6.6 O serviço engloba a instalação completa de todo o sistema semafórico, sendo que a equipe deverá ser plenamente capacitada
para implantação de grupos focais, bolachas a led’s, contadores regressivos, controladores, passagem de cabeamento aéreo ou
subterrâneo, aterramento de colunas e controladores, enfim, de todos componentes integrantes do sistema, assim como pequenos
reparos e programações especificas no controlador semafórico.
6.7 Se necessário, também efetuar a programação ou reprogramação semafórica, incluso a hora técnica de acompanhamento
profissional especializado.
6.8 O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização de todos os produtos no ato da entrega, reservando-se à Prefeitura Municipal de
Cosmópolis o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.
6.9 O transporte e a descarga dos materiais correrão por conta da empresa vencedora, sem qualquer custo adicional solicitado
posteriormente.
6.10 A Contratada deverá executar dentro da melhor técnica o fornecimento contratado; executar, dentro do menor tempo, os
reparos que se fizerem necessários nos materiais defeituoso; permitir e facilitar à comissão de fiscalização em qualquer dia e hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados; atender a todas as normas brasileiras vigentes para fabricação
dos materiais.
6.11 Caso não sejam atendidas as condições previstas nas especificações técnicas anexa deverá a contratada, às suas expensas,
executar as modificações ou troca de equipamentos que se fizerem necessárias para obtenção das condições mencionadas.
6.12 As Notas Fiscais deverão serem emitidas conforme entregas/ ou execução dos serviços e deverá indicar na Nota Fiscal
(NF-e) o número do Pregão para melhor identificação.
6.13 Para recebimento e fiscalização do objeto licitado, os servidores que atuarão nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei
8.666/93, da seguinte forma:
a) Receberão provisoriamente, no ato de entrega do (s) produto (s)/serviço (s), para efeito de posterior verificação da
conformidade dos mesmos com o solicitado na licitação;
b) Receberão definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade consequente aceitação, após o recebimento provisório.
c) O recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade
e características do (s) produto (s)/serviço (s) entregue (s)/realizado (s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência do Contrato.
6.13.1 O (s) produto (s)/serviço (s) que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados da data de notificação apresentada à Contratada, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
6.13.2 Caso as entregas e/ou substituições não sejam realizadas no prazo estabelecido acima, o gestor do Contrato iniciará
procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do
descumprimento seja justificado e aceito pela Prefeitura.
6.14 O pagamento será em até 30 (trinta) dias posteriores à data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica.
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6.15 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias
por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
7.1 Este Termo de Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93.
7.2 A prorrogação do prazo citado acima, caso comprovadamente necessário, somente será efetuada mediante justificativa
expressa apresentada pela parte interessada com a anuência da outra, antes do limite fixado para seu término.
7.3 Os preços são fixos e sem reajustes.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido:
I. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº
8.666/93.
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada à observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES
9.1 A CONTRATADA, apresentando documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a
proposta, falhando ou fraudando na execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com o Município de Cosmópolis e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de
Fornecedores do Município de Cosmópolis, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e
demais cominações legais.
§ 1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia, calculado sobre o valor
remanescente do contrato, por ocorrência.
II. 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do
objeto, com a consequente rescisão contratual; e
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do
Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
§ 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
10.1 As publicações referente a este Pregão Eletrônico serão publicadas no Semanário Eletrônico Municipal e Diário Oficial da
União.
10.1.1 O extrato deste contrato será publicado no Semanário Eletrônico Municipal e Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
...................................................................................................................
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - Fazem parte integrante deste contrato o Edital de Pregão Eletrônico nº ....../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.
________________________________
Prefeito Municipal

______________________
Contratada

_________________________
Gestor (a) do Contrato

Testemunhas:
1) __________________________

2)___________________________
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ANEXO VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA COM
IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTROLADOR ELETRÔNICO UTILIZANDO SISTEMA INTELIGENTE PARA REGULARIZAÇÃO DO
FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES EM DETERMINADOS LOCAIS DA AVENIDA DA SAUDADE – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E
TRÂNSITO, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial da União, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo: Prefeito Municipal
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Pela CONTRATADA:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

RG:

RG:
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ANEXO IX – PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E
SEMAFÓRICA COM IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTROLADOR ELETRÔNICO UTILIZANDO SISTEMA
INTELIGENTE PARA REGULARIZAÇÃO DO FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES EM DETERMINADOS LOCAIS DA
AVENIDA DA SAUDADE – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO, conforme especificações constantes
no Anexo I do Edital
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos
originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Cosmópolis, ...... de .................... de ...........
RESPONSÁVEL:
.................................................................
E-mail institucional: x
E-mail pessoal: x
Assinatura:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2022 RETIFICADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Licitatório nº 2804/2022

(COM EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS/SP, através do Prefeito Municipal, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do menor preço unitário, objetivando
o Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de produtos químicos domissanitários para uso no controle das
arboviroses urbanas e de animais peçonhentos, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 10.024
de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 5.621 de 15 de janeiro de 2021, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro
de 2006 com as alterações contidas na Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem:
Início
Data/Horário
29/06/2022 ás 09h00 min

Recebimento das Propostas

Término
Data/Horário
13/07/2022 ás 09h00 min

Abertura das Propostas
13/07/2022 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 Saúde (Setor de Zoonoses) 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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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 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 o registro de preços para futura e eventual fornecimento de produtos químicos
domissanitários para uso no controle das arboviroses urbanas e de animais peçonhentos, conforme especificações constantes
no Anexo I deste Edital.
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas advindas do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
01.10.04.10.305.0007.2.082.3.3.90.30.11.05.303.0000-417/2051
4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar do processo as empresas pertinentes ao ramo, que atenderem a todas as exigências do Edital e o respectivo
cadastramento junto a BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias.
4.2 A participação nesta licitação é restrita às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor
Individual (MEI), legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação solicitada no local, dia e horário informados no preâmbulo
deste Edital.
4.2.1 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) aptos à
participação no presente certame, aqueles que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.
4.3 A participação em licitação expressamente reservada à Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI), por licitante que não se enquadre na definição legal reservada a essas categorias, configura
fraude ao certame, ficando o autor da conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar
com o Município de Cosmópolis, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais cominações legais (Acórdão TCU
298/2011 – Plenário).
4.4 A licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, caso queira usar os benefícios Lei
Complementar nº 123/2006, deverá apresentar junto ao credenciamento, declaração de enquadramento assinada pelo representante
legal ou credenciado, declarando ainda que não se enquadre em nenhum dos casos previstos no art. 3º, parágrafo 4º da mesma Lei.
4.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;
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4.7 A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item acima, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.
4.8 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
a) Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de Cosmópolis e no 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.
d) Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas. Não se enquadrem na condição de
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 3.º, da Lei
Complementar Federal n.º 123/2006.
4.9 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
5 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
5.1 Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do Edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o
fizer em até 3 (três) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas.
5.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, em até três dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, no site BBMNet – Licitações Púbicas.
5.3 As respostas aos pedidos de esclarecimento serão divulgados pelo sistema e vincularão aos participantes e a administração.
5.4 Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o
terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.
5.5 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu
representante, manifestando sua intenção no prazo de máximo 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendolhes obrigatório juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis na plataforma da BBMNet, sob pena de preclusão de seu direito.
Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente.
5.6 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse
direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
5.7 Eventual impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro ou protocolado na Prefeitura Municipal de Cosmópolis
endereçado ao Setor de Compras e Licitações, no endereço no preâmbulo, encaminhados para o mesmo endereço através de
serviço de postagem ou podendo também ser encaminhados por meio do sistema BBMNet Licitações com cópia para o e-mail
compras@cosmopolis.sp.gov.br, devendo ser respeitado os prazos e horário de expediente das 08:00 às 16:00.
6 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
6.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
6.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3 - abrir as propostas de preços;
6.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
6.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
6.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
6.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
6.1.8 - declarar o vencedor;
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6.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
6.1.10 - elaborar a ata da sessão;
6.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
7 – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
7.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de
licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.
7.2 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de
atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br
7.2.1 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos
canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através
dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
8 – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES
8.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br opção
"Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”
8.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na
primeira página deste edital.
8.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
8.3 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
8.3.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício
somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e
hora para a continuidade da sessão.
8.4 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e
horário para a continuidade do certame.
8.5 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser
acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações,
desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de
abertura desta licitação, conforme disposição legal.
9.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
9.2.1.1 - Os serviços 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 E VALOR TOTAL conforme solicitado.
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9.2.1.3 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional com apenas duas casas decimais (0,00) e preenchidos no
campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos
sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.
9.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações
no campo “FICHA TÉCNICA” ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira
de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio.
9.3.1. Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante, sob pena de desclassificação.
10 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES
10.1 - A partir do horário previsto no Edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de
preços recebidas pelo sítio já indicado no preâmbulo deste Edital, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
10.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de
lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e
valor.
10.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.
10.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu
último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.
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.
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11.2 O objeto proposto pela licitante deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termo de Referência ANEXO
I.
11.3 O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
11.4 Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro
negociará a redução do preço com o licitante.
11.5 Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará a regularidade de situação do
autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das
demais exigências para habilitação contidas no item 12 deste Edital.
11.6 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
11.7 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.
11.8 A proposta readequada da empresa vencedora deverá ser enviada no e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br e deverá conter:
11.8.1 Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos produtos;
11.8.2 O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
11.8.3 Especificação completa do produto oferecido conforme Termo de Referência deste Edital;
11.8.4 Data e assinatura do representante legal da proponente, valor unitário e valor total dos produtos;
11.8.5 A proponente deverá informar na proposta os dados do responsável pela assinatura do contrato (nome, endereço RG e
órgão emissor, CPF, Endereço Eletrônico –comercial e pessoal, telefone para contato).
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.
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12.6 Franqueada vista aos interessados dos documentos de Habilitação o prazo para análises será informado via “chat”, logo, será
aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
12.7 A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação
jurídica, regularidade fiscal, documentação complementar, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica:
12.7.1 Habilitação Jurídica, conforme o caso:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou a última alteração contratual, se houver, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando atividade assim o exigir.
e) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI;
f) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou
mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da
Equipe de Apoio, quando apresentados pessoalmente dentro do prazo estipulado neste Edital.
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).
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12.7.5 Documentação Complementar
a) Declaração de Habilitação, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, conforme modelo (Anexo
II);
b) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que não foram declarados
Inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas, conforme modelo (Anexo III);
c) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de enquadramento de
ME/EPP/MEI previsto na Lei Complementar nº. 123, conforme o caso, modelo (Anexo IV);
d) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo (Anexo V);
e) Cadastro de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-deapenados);
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.
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13.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual que primeiro apresentar lance inferior ao
menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Pregoeiro, que encerrará a disputa do item/lote na
sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de Habilitação e da proposta de preços, conforme Edital.
13.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentálos. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão
considerados inválidos.
13.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, seja desclassificada pelo Pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta
não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
13.1.5 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, o Pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.
13.1.6 – A partir da convocação de que trata o item 13.1.5, a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de
mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.
13.1.7 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual exercite o seu direito de apresentar
proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece o item
12.7 deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços.
13.1.8 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual obedecerá
aos critérios gerais definidos neste Edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.
14. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO E AMOSTRA
14.1 Para fins de avaliação e análise dos produtos a serem entregues e de sua consonância com as especificações contidas no
Anexo I, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar em até 5 (cinco) dias úteis após a sessão, conforme:
14.1.1 Apresentar 1 (uma) amostra e a ficha técnica e FISPQ (ficha de informação de segurança de produtos químicos) do
produto, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital, em plena ordem;
14.1.2 Deverá ser entregue na rua Max Hergert, n° 86 Bela Vista IV, identificada com o nome da licitante e o item correspondente
ao produto.
14.1.3 Estando a amostra e o documento apresentados pela licitante em desacordo, a empresa será declarada desclassificada,
sendo então convocada a seguinte colocada e assim sucessivamente.
15 - DOS RECURSOS
14. DOS RECURSOS
15.1 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.
15.2 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.
15.3 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.
15.4 Os memoriais de recursos e contrarrazões deverá ser encaminhados por meio eletrônico no
www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, com cópia para o e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br

sítio

15.5 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade
competente.
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16 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1 Após decididos os recursos, eventualmente interpostos, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto.
16.2 Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).
16.3 A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.
17 - FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1 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.
17.2 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.
17.3 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.
18 - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.1 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.
18.2 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.
18.3 Uma vez registrado o maior percentual de desconto dos itens, a Administração poderá convocar a detentora do Registro a
executar os respectivos itens, na forma e condições fixadas no presente Edital e na Ata de Registro de Preços.
19 - DO TERMO DE ATA
19.1 A licitante classificada em primeiro lugar será convocada, após Homologação do processo licitatório pelo Senhor Prefeito,
para assinar a Ata de Registro de Preços.
19.2 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.
19.3 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.
19.4 Os atos decorrentes da nova convocação a que se refere o item serão realizados através de publicação na Imprensa Oficial,
com a convocação direta das licitantes remanescentes classificadas para a análise da aceitabilidade da taxa ofertada, e se for o
caso, a abertura do respectivo envelope “DOCUMENTAÇÃO”, com observância de todos os termos previstos neste Edital.
19.5 Os preços que vigorarão na Ata de Registro de Preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela
adequada e perfeita aquisição do objeto, e pelo pagamento dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
quaisquer outras despesas.
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20 - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida ou cancelada, de pleno direito, quando:
20.1.1 A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
20.1.2 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;
20.1.3 A detentora der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Registro de Preços;
20.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro de Preços;
20.1.5 Os percentuais registrados se apresentarem superiores ou com quaisquer diferenças dos constantes em Ata;
20.1.6 Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Secretaria competente;
20.1.7 Sempre que ficar constatado que a Detentora perdeu qualquer das condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
20.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
20.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e Imprensa Oficial do Município, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
20.4 Pela Detentora, quando mediante solicitação por escrito comprovar encontrar-se impossibilitada de cumprir as exigências da
Ata de Registro de Preços.
20.5 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 90
(noventa) dias, ficando facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste Edital, caso não aceitas as razões do
pedido.
21 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
21.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.
22 - FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
22.1 O proponente vencedor terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do envio da convocação para assinar o
Contrato.
22.2 A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido sujeitará o mesmo à
aplicação das penalidades previstas no subitem 26.1 deste Edital.
22.3 Decorrido o prazo estipulado no subitem 22.1, 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.
22.4 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.
23 – DA ENTREGA DOS PRODUTOS E PAGAMENTO
23.1 Os materiais deverão ser entregues parceladamente conforme necessidade e pela Secretaria competente, na Rua Max Hergert,
86, Bela Vista IV - Cosmópolis, fone 19) 3812-3160.
23.2 Os produtos deverão estar em sua plena validade, embalado e transportado de acordo com as normas vigentes, sob pena de
devolução e sanções cabíveis.
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23.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, atestada e aferida pela secretaria
competente, em conta corrente da Contratada.
23.4 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias
por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
24 - FISCALIZAÇÃO
24.1 A fiscalização do perfeito cumprimento do objeto desta licitação será feita através da Secretaria de Saúde – Setor de
Zoonoses, sendo o gestor do Contrato o Sr. Edimar Lopes de Almeida, CPF 140.269.548-97, supervisor de combate a endemias,
podendo acionar os órgãos técnicos competentes sempre que necessário.
24.1.1 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.
25 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
25.1 Aos proponentes que ensejarem o retardamento da assinatura do contrato ou da entrega do objeto licitado, não mantiverem
a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou
cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos
causados:
a) advertência;
b) multa, sendo:
b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou o cumprimento em desacordo com os termos do
Edital ou do Contrato, até o 15º (décimo quinto) dia, calculado sobre o valor remanescente do contrato, por ocorrência;
b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do
objeto, ou o cumprimento em desacordo com os Termos do Edital ou do Contrato, podendo ensejar a rescisão contratual; e
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir
do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o
caso, descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 5(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
25.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos
prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
25.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
25.4 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
25.5 As multas previstas no subitem 25.1. “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do
certame da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
26 - DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1 O proponente é responsável pela fidelidade legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, da
ata de registro de preços ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
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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 Fica assegurado ao Município o direito de, por razões de interesse público, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a
presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
26.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Municipalidade não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório.
26.5 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
26.6 O valor ofertado nas propostas não sofrerá reajustes durante a execução do Contrato.
26.7 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que
os inabilitaram ou desclassificaram, conforme art. 48 § 3°.
26.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
26.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e
considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente normal no Município.
26.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro
da Comarca de Cosmópolis-SP.
Cosmópolis, 28 de junho de 2022.

Antônio Claudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022
Processo Licitatório nº 2804/2022
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Considerações Preliminares
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é o registro de preços para futura e eventual fornecimento de produtos
químicos domissanitários para uso no controle das arboviroses urbanas e de animais peçonhentos.
2. Especificação:
Item
001

Unid.
120

Quantidade
LITRO

002

060

FRASCO

003

050

POTE

004

010

LITRO

005

020

GALÃO

006

134

UNIDADE

007

012

UNIDADE

008

024

LITRO

009

048

LITRO

Especificação
INSETICIDA DOMISSANITÁRIO PRINCÍPIO ATIVO CIPERMETRINA.
INSETICIDA DE FORMULAÇÃO CONCENTRADO EMULCIONÁVEL DO GRUPO DOS PIRETRÓIDES COM INGREDIENTE
ATIVO, NA CONCENTRAÇÃO CIPERMETRINA 25% P/P, PARA USO EM FOCAL FRIO, ULTRA BAIXO VOLUME (UBV) OU
PULVERIZAÇÃO COM ATOMIZADOR PARA CONTROLE DE AEDES AEGYPTI E OUTROS INSETOS RASTEIROS COM
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGENS DEVEM CONTER 1L
INSETICIDA LÍQUIDO DOMISSANITÁRIO, NEONICOTINÓIDE E PIRETRÓIDE A BASE DE LAMBDACIALOTRINA A 3,5% E
TIAMETOXAM 11,6% - FRASCO COM 240ML.
INSETICIDA DE FORMULAÇÃO ZC DO GRUPO DOS PIRETROIDES E NEONICOTINOIDES COM INGREDIENTE ATIVO NA
CONCENTRAÇÃO LAMBDA-CIALOTRINA (3,5%) E TIAMETOXAM (11,6%), PARA USO EM FOCAL FRIO, PARA CONTROLE
DE AEDES AEGYPTI E OUTROS INSETOS RASTEIROS COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
LARVICIDA BIOLÓGICO FORMULAÇÃO WG, COM ATIVO BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS - POTE COM 500G.
LARVICIDA BIOLÓGICO, DE FORMULAÇÃO EM GRÂNULOS DISPERSÍVEIS EM ÁGUA, SELETIVO, À BASE DE
INGREDIENTE ATIVO BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS AEDES
AEGYPTI E CULEX QUINQUEFASCIATUS. POTÊNCIA APROXIMADA ACIMA DE 3.000 UTI / MG. RASTEIROS COM
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
INSETICIDA DOMISSANITÁRIO DE INGREDIENTE ATIVO FIPRONIL A 2,5%, DE GRUPO QUÍMICO FENIL-PIRAZOL DE
FORMULAÇÃO CONCENTRADA EMULSIONÁVEL.
INSETICIDA DE FORMULAÇÃO AQUOSA MICROENCAPSULADA DO GRUPO DOS PIRAZOL COM INGREDIENTE ATIVO
NA CONCENTRAÇÃO FIPRONIL, 2,5% p/p, PARA USO EM FOCAL FRIO, PARA CONTROLE DE AEDES AEGYPTI E OUTROS
INSETOS RASTEIROS COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGENS DEVEM CONTER 250ML.
OLÉO MINERAL TÉCNICO PARA UTILIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE INSETICIDA PARA TERMONEBULIZAÇÃO - GALÃO
COM 20L
RODENTICIDA PARAFINADO ANTICOAGULANTE DE DOSE ÚNICA COM FURO CENTRAL DO GRUPO QUÍMICO DOS
CUMARINICOS DE INGREDIENTE ATIVO A BASE BRODIFACOUM 0,005% P/P FORMULAÇÃO EM BLOCOS PARAFINADOS
20 GRAMAS E DE CONCENTRAÇÃO 0,005% DE INGREDIENTE ATIVO, COM AMARGANTE.
INSETICIDA DOMISSANITÁRIO USO FOCAL PARA CONTROLE DE PRAGAS EM GERAL DE GRUPO QUÍMICO DOS
PIRETRÓIDES DE PRINCÍPIO ATIVO ALFACIPERMETRINA 3% + TRIFLUMURON 3%, A BASE SOLVENTE ORGÂNICO, COM
EFEITO RESIDUAL E DE CHOQUE SIMULTANEAMENTE PARA CONTROLE EM TODAS AS FASES DO CICLO DE VIDA DO
INSETO, SENSÍVEL A ÁREA DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, UNIDADES DE SAÚDE, CONSULTÓRIOS EM GERAL DA
ÁREA DE SAÚDE, HOSPITAIS E PRONTO ATENDIMENTO.
INSETICIDA DOMISSANITARIO DE PRINCIPIOS ATIVOS COMBINAODS DE BIFENTRINA 10%, PIRIPROXIFEM 10%,
ACETAMIPRIDO 10%
INSETICIDA DE FORMULAÇÃO AQUOSA DO GRUPO DOS PIRETRÓIDE, ÉTER PIRIDILOXIPROPILICO E NEONICOTINÓIDE
COM INGREDIENTES ATIVOS BIFENTRINA 10,0% (P/V), PIRIPROXIFEM 10,0% (P/V), ACETAMIPRIDO 10,0% (P/V), PARA
USO EM FOCAL FRIO, PARA CONTROLE DE ESCORPIÕES, BARATAS E OUTROS INSETOS RASTEIROS REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGENS DEVEM CONTER 1L.
INSETICIDA A BASE BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL.
INSETICIDA DE FORMULAÇÃO AQUOSA DO GRUPO DOS PIRETRÓIDE, NEONICOTINÓIDE, ÉTER PIRIDILOXIPROPILICO e
FENIL PIRAZOL COM INGREDIENTES ATIVOS BIFENTRINA 2,5% (p/p), TIAMETOXAM 2,5% (p/p) , PIRIPROXIFEM2,5% (p/p),
FIPRONIL 1,0% (p/p) PARA USO EM FOCAL FRIO, PARA CONTROLE DE CARRAPATOS, ARANHA, ESCORPIÕES E OUTROS
INSETOS RASTEIROS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGENS DEVEM CONTER 1L.
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022
Processo Licitatório nº 2804/2022
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 056/2022
Processo Licitatório nº 2804/2022
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 056/2022
Processo Licitatório nº 2804/2022

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 056/2022
Processo Licitatório nº 2804/2022
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 056/2022
Processo Licitatório nº 2804/2022
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.

Unidade

Especificação

001

120

LITRO

002

060

FRASCO

003

050

POTE

004

010

LITRO

005

020

GALÃO

006

134

UNIDADE

007

012

UNIDADE

008

024

LITRO

009

048

LITRO

INSETICIDA DOMISSANITÁRIO PRINCÍPIO ATIVO CIPERMETRINA.
INSETICIDA DE FORMULAÇÃO CONCENTRADO EMULCIONÁVEL DO GRUPO DOS PIRETRÓIDES COM
INGREDIENTE ATIVO, NA CONCENTRAÇÃO CIPERMETRINA 25% P/P, PARA USO EM FOCAL FRIO,
ULTRA BAIXO VOLUME (UBV) OU PULVERIZAÇÃO COM ATOMIZADOR PARA CONTROLE DE AEDES
AEGYPTI E OUTROS INSETOS RASTEIROS COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
EMBALAGENS DEVEM CONTER 1L
INSETICIDA LÍQUIDO DOMISSANITÁRIO,
NEONICOTINÓIDE E PIRETRÓIDE A BASE DE
LAMBDACIALOTRINA A 3,5% E TIAMETOXAM 11,6% - FRASCO COM 240ML.
INSETICIDA DE FORMULAÇÃO ZC DO GRUPO DOS PIRETROIDES E NEONICOTINOIDES COM
INGREDIENTE ATIVO NA CONCENTRAÇÃO LAMBDA-CIALOTRINA (3,5%) E TIAMETOXAM (11,6%),
PARA USO EM FOCAL FRIO, PARA CONTROLE DE AEDES AEGYPTI E OUTROS INSETOS RASTEIROS
COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
LARVICIDA BIOLÓGICO FORMULAÇÃO WG, COM ATIVO BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS POTE COM 500G.
LARVICIDA BIOLÓGICO, DE FORMULAÇÃO EM GRÂNULOS DISPERSÍVEIS EM ÁGUA, SELETIVO, À
BASE DE INGREDIENTE ATIVO BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS, PARA CONTROLE DE
LARVAS DE MOSQUITOS AEDES AEGYPTI E CULEX QUINQUEFASCIATUS. POTÊNCIA APROXIMADA
ACIMA DE 3.000 UTI / MG. RASTEIROS COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
INSETICIDA DOMISSANITÁRIO DE INGREDIENTE ATIVO FIPRONIL A 2,5%, DE GRUPO QUÍMICO
FENIL-PIRAZOL DE FORMULAÇÃO CONCENTRADA EMULSIONÁVEL.
INSETICIDA DE FORMULAÇÃO AQUOSA MICROENCAPSULADA DO GRUPO DOS PIRAZOL COM
INGREDIENTE ATIVO NA CONCENTRAÇÃO FIPRONIL, 2,5% p/p, PARA USO EM FOCAL FRIO, PARA
CONTROLE DE AEDES AEGYPTI E OUTROS INSETOS RASTEIROS COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE. EMBALAGENS DEVEM CONTER 250ML.
OLÉO MINERAL TÉCNICO PARA UTILIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE INSETICIDA PARA
TERMONEBULIZAÇÃO - GALÃO COM 20L
RODENTICIDA PARAFINADO ANTICOAGULANTE DE DOSE ÚNICA COM FURO CENTRAL DO GRUPO
QUÍMICO DOS CUMARINICOS DE INGREDIENTE ATIVO A BASE BRODIFACOUM 0,005% P/P
FORMULAÇÃO EM BLOCOS PARAFINADOS 20 GRAMAS E DE CONCENTRAÇÃO 0,005% DE
INGREDIENTE ATIVO, COM AMARGANTE.
INSETICIDA DOMISSANITÁRIO USO FOCAL PARA CONTROLE DE PRAGAS EM GERAL DE GRUPO
QUÍMICO DOS PIRETRÓIDES DE PRINCÍPIO ATIVO ALFACIPERMETRINA 3% + TRIFLUMURON 3%, A
BASE SOLVENTE ORGÂNICO, COM EFEITO RESIDUAL E DE CHOQUE SIMULTANEAMENTE PARA
CONTROLE EM TODAS AS FASES DO CICLO DE VIDA DO INSETO, SENSÍVEL A ÁREA DE
MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, UNIDADES DE SAÚDE, CONSULTÓRIOS EM GERAL DA ÁREA DE
SAÚDE, HOSPITAIS E PRONTO ATENDIMENTO.
INSETICIDA DOMISSANITARIO DE PRINCIPIOS ATIVOS COMBINAODS DE BIFENTRINA 10%,
PIRIPROXIFEM 10%, ACETAMIPRIDO 10%
INSETICIDA DE FORMULAÇÃO AQUOSA DO GRUPO DOS PIRETRÓIDE, ÉTER PIRIDILOXIPROPILICO E
NEONICOTINÓIDE COM INGREDIENTES ATIVOS BIFENTRINA 10,0% (P/V), PIRIPROXIFEM 10,0% (P/V),
ACETAMIPRIDO 10,0% (P/V), PARA USO EM FOCAL FRIO, PARA CONTROLE DE ESCORPIÕES,
BARATAS E OUTROS INSETOS RASTEIROS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGENS
DEVEM CONTER 1L.
INSETICIDA A BASE BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL.
INSETICIDA DE FORMULAÇÃO AQUOSA DO GRUPO DOS PIRETRÓIDE, NEONICOTINÓIDE, ÉTER
PIRIDILOXIPROPILICO e FENIL PIRAZOL COM INGREDIENTES ATIVOS BIFENTRINA 2,5% (p/p),
TIAMETOXAM 2,5% (p/p) , PIRIPROXIFEM2,5% (p/p), FIPRONIL 1,0% (p/p) PARA USO EM FOCAL FRIO,
PARA CONTROLE DE CARRAPATOS, ARANHA, ESCORPIÕES E OUTROS INSETOS RASTEIROS
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGENS DEVEM CONTER 1L.

Valor
Unitário
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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:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

RG:

________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA LICITANTE

(Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente, contendo os devidos dados apenas na apresentação da Proposta Readequada da licitante
vencedora. No sistema BBMNET deverá ser anexado sem identificação da licitante, somente com valor/marca.)

20

61

62

Semanário Oficial

Cosmópolis, 29 de Junho de 2022

Ano VI Edição 460

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045
E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br
ANEXO VII - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022
Processo Licitatório nº 2804/2022
MINUTA DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° ____ /2022
PREGÃO ELETRÔNICO 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
Antônio Cláudio Felisbino Junior, portador da Cédula de Identidade RG nº ________, e inscrito no CPF/MF sob nº ________,
doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR e de outro lado a Empresa __________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº
________________, a Rua/Av.___________________, nº. ____ – Bairro: __________, CEP: ___________, no Município de
_________, Estado de ____________, representada neste ato por seu Procurador Senhor _________________, portador da
Cédula de Identidade RG nº. __________ e inscrito no CPF/MF sob nº _______________, residente e domiciliado à Rua
_______________ - Bairro: ____________, CEP.: __________, no Município de ___________, Estado de ____________,
doravante denominada DETENTORA, têm entre si justo e acertado REGISTRAR OS PREÇOS do objeto abaixo especificado,
decorrente da Licitação Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° ____/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
Registro de preços para futura e eventual fornecimento de produtos químicos domissanitários para uso no controle das
arboviroses urbanas e de animais peçonhentos, conforme quantidades e especificações abaixo mencionados:
ITEM

QTDE

DESCRIÇÃO

Marca

--

--

--

--

Valor
unitário

Valor
total

CLÁUSULA SEGUNDA – FORNECIMENTO DO PRODUTO E PAGAMENTO
2.1 Os materiais deverão ser entregues parceladamente conforme necessidade e pela Secretaria competente, na Rua Max Hergert,
86, Bela Vista IV - Cosmópolis, fone 19) 3812-3160.
2.2 Os produtos deverão estar em sua plena validade, embalado e transportado de acordo com as normas vigentes, sob pena de
devolução e sanções cabíveis.
2.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, atestada e aferida pela secretaria
competente, em conta corrente da Contratada.
2.4 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias
por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
Esta Ata de Registro de Preços firmada entre o Órgão Gerenciador e a Detentora terá validade de 12 meses a contar de sua
assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
O Órgão Gerenciador obriga-se a:
a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos
pelos participantes da Ata;
b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro de Preços.
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c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas
condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de
Registro de Preços;
e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata de Registro de Preços;
f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
a) assinar a Ata de Registro de Preços;
b) entregar os produtos conforme Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras e Licitações;
c) entregar os produtos 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 sub-item precedente, não terão caráter compensatório, mas
simplesmente moratório e, portanto, não eximem a DETENTORA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os
seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.
7.2 Se a DETENTORA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88
da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações da Lei Federal nº 8.883/94, sem prejuízo das sanções do art. 7º da Lei nº 10.520/02.
7.3 Será propiciada defesa à DETENTORA, antes da imposição das penalidades elencados nos itens precedentes.
7.4 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a DETENTORA tiver direito ou recebidos de
forma amigável diretamente da DETENTORA ou, caso necessário, cobrados pela via judicial.
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO
8.1 A inexecução total ou parcial desta Ata, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará
também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93.
8.2 A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93.
8.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a
DETENTORA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Ata de
Registro de Preços.
CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da
legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em
especial no que diz respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n° 3214, de 08-07-1978, do
Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do ÓRGÃO
GERENCIADOR ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.
9.2 A DETENTORA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou a terceiros, por si
ou por seus sucessores e representantes na execução do objeto contratado, isentando o ÓRGÃO GERENCIADOR de toda e
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.
9.3 A DETENTORA é responsável direta e exclusivamente, pela execução do objeto, danos e prejuízos que ele venha diretamente
ou indiretamente, a provocar ou causar para o ÓRGÃO GERENCIADOR ou para terceiros, isentando o ÓRGÃO
GERENCIADOR de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.
9.4 O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução do objeto deste,
mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados.
9.5 O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se também o direito de recusar o objeto se este não atender às especificações, ou que
sejam considerado inadequado pela fiscalização, os quais serão repostos pela DETENTORA, às suas expensas, sem nenhum ônus
para o ÓRGÃO GERENCIADOR.
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.
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CLÁUSULA DÉCIMA – TOLERÂNCIA
Se qualquer das partes, em benefício da outra, permitir, mesmo que por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de
qualquer dos itens e condições desta Ata de Registro de Preços e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de
qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VALOR GLOBAL ESTIMADO DAS FUTURAS CONTRATAÇÕES:
Dá-se a presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$ ___________ (________), para todos os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
Na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e DETENTORA, assinarão Termo de Ciência e Notificação, relativo, se for o caso, à
transmissão deste Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
Elegem as partes o Foro da Comarca de Cosmópolis, Estado de São Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e
obrigações desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam a presente Ata de Registro de Preços,
em 03 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.
Cosmópolis, ____de _______________ de 2022.

________________________________
Antônio Cláudio Felisbino Junior
Prefeitura do Município de Cosmópolis

________________________________
Gestor do Contrato
________________________________
Detentora

Testemunhas: _______________________

________________________
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ANEXO VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022
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 futura e eventual fornecimento de produtos químicos domissanitários para uso no controle das arboviroses urbanas e
de animais peçonhentos, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo: Prefeito Municipal
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Pela CONTRATADA:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

RG:

RG:
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ANEXO IX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual fornecimento de produtos químicos domissanitários para uso no
controle das arboviroses urbanas e de animais peçonhentos, 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:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

RG:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2022
Processo Licitatório nº 3.737/2022

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
DO ITEM (por cesta básica), objetivando a Aquisição de cesta básica (mensal) à serem distribuídas pela Secretaria de
Promoção Social e Ação Comunitária (por cesta básica), 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° 5.810 de 06 de janeiro de 2022, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de
2006 com as alterações contidas na Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem:
Início
Data/Horário
29/06/2022 às 09h00min

Recebimento das Propostas

Término
Data/Horário
14/07/2022 às 09h00min

Abertura das Propostas
14/07/2022 às 09h01min
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA E EDITAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou Prefeitura Municipal de Cosmópolis
diretamente no Setor de Compras e Licitações, sito na Rua Dr. Campos Sales, 398 Centro – Cosmópolis/SP - CEP:13.150-027 ou
compras@cosmopolis.sp.gov.br , pelo telefone (19) 3812-8045
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão
registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária e a Pregoeira Priscila Cristina Campos Bezerra, designada pelo
Decreto Municipal n° 5.810 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 (por cesta básica).
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;
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IV - Modelo de Declaração de Enquadramento como MEI, ME ou EPP;
V - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
VI - Modelo de Proposta Comercial;
VII – Modelo Minuta do Termo de Contrato;
VIII - Termo de Ciência e Notificação;
IX - Declaração de documentos à disposição do TCE-SP
2 - DO OBJETO:
2.1 - A presente licitação tem por objeto a Aquisição de cesta básica (mensal) à serem distribuídas pela Secretaria de
Promoção Social e Ação Comunitária, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas advindas do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
01232/2022.0044.011101.2084.011101.0824400082.084.33903200.1-1112
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 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) aptos à
participação no presente certame, aqueles que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.
4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
a) Estiverem Suspensas 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.
4.3 A participação em licitação expressamente reservada à Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI), por licitante que não se enquadre na definição legal reservada a essas categorias, configura
fraude ao certame, ficando o autor da conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar
com o Município de Cosmópolis, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais cominações legais (Acórdão TCU
298/2011 – Plenário).
4.4 A licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, caso queira usar os benefícios Lei
Complementar nº 123/2006, deverá apresentar junto ao credenciamento, declaração de enquadramento assinada pelo representante
legal ou credenciado, declarando ainda que não se enquadre em nenhum dos casos previstos no art. 3º, parágrafo 4º da mesma Lei.
4.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;
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4.7 A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item acima, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.
4.8 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
5 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
5.1 Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do Edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o
fizer em até 3 (três) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas.
5.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, em até três dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, no site BBMNet – Licitações Púbicas.
5.3 As respostas aos pedidos de esclarecimento serão divulgados pelo sistema e vincularão aos participantes e a administração.
5.4 Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o
terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.
5.5 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu
representante, manifestando sua intenção no prazo de mínimo 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendolhes obrigatório juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis na plataforma da BBMNet, sob pena de preclusão de seu direito.
Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente.
5.6 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse
direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
5.7 Eventual impugnação ao Edital poderá ser encaminhados por meio do sistema BBMNet Licitações, protocolados diretamente
na Prefeitura Municipal ou encaminhados através de serviço de postagem, devendo ser respeitado os prazos e horário de
expediente das 08:00 às 16:00 horas.
6 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
6.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
6.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3 - abrir as propostas de preços;
6.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
6.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
6.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
6.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
6.1.8 - declarar o vencedor;
6.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
6.1.10 - elaborar a ata da sessão;
6.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
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 serviços/produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.
9.2.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico
com o VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL DO ITEM, VALOR TOTAL POR CESTA BÁSICA, E VALOR TOTAL
DAS 3.960 CESTAS BÁSICAS e MARCA conforme solicitado.
9.2.1.3 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e
neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos
incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.
9.3 – 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.
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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/item.
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/itens da mesma licitação.
10.4 ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema
informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe
duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento.
Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período
de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do
momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim,
sucessivamente.
10.5 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.
10.6 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item
também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe
duas”, é exibido.
10.7 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI.
10.8 O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da
etapa de lances.
10.9 Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não serão aceitos pedidos de desclassificação do
licitante para o lote/itens alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a sessão
de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante aduzindo em
defesa, causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.
11 – JULGAMENTO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por item/lote, para que seja
obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas,
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.
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11.2 O objeto proposto pela licitante deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termo de Referência ANEXO
I.
11.3 O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
11.4 Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro
negociará a redução do preço com o licitante.
11.5 Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará a regularidade de situação do
autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das
demais exigências para habilitação contidas no item 12 deste Edital.
11.6 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
11.7 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.
11.8 A proposta readequada da empresa vencedora deverá ser enviada no e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br/
licitacosmopolis@gmail.com e deverá conter:
11.8.1 Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos serviços/produtos;
11.8.2 O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
11.8.3 Especificação completa dos serviços/produtos oferecido conforme Termo de Referência deste Edital;
11.8.4 Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
11.8.5 A proponente deverá informar na proposta os dados do responsável pela assinatura do contrato (nome, cargo, RG e órgão
emissor, CPF, Data de Nascimento, Endereço residencial completo, Endereço Eletrônico –comercial e pessoal, telefone pessoal e
profissional para contato).
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1 Os documentos relativos à Habilitação da empresa vencedora previstos neste item, bem como, as declarações solicitadas
neste Edital, (quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP/MEI enviar também o Anexo IV), deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio do sistema BBMNET, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O(s) documento(s) que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que for(em) original(is), deverá(ão)
ser autenticado(s) ou assinados digitalmente.
12.2 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos
termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
12.3 A licitante que não possuir assinatura digital, deverá postar dentro de 24 (vinte e quatro) horas via correio (comprovando com
o código de rastreio)/ ou em até 3 (três) dias úteis entregar pessoalmente, contados da solicitação do Pregoeiro, juntamente com a
proposta final assinada e carimbada, os documentos de Habilitação relativos ao item 12.1, originais ou cópias autenticadas à
Prefeitura Municipal de Cosmópolis, localizada na Rua Dr. Campos Sales, n° 398 Centro – Cosmópolis/SP – CEP:13.150-027,
aos cuidados do Departamento de Compras e Licitações. Desde de que anexados no portal da BBMNET.
12.3.1 O código de rastreio da postagem deverá ser encaminhada ao Setor de Licitações através do email:
compras@cosmopolis.sp.gov.br/ licitacosmopolis@gmail.com
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12.4 O não cumprimento do envio/ e ou entrega e o não encaminhamento pelo portal da plataforma BBMNET, dos
documentos de Habilitação, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste
Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
12.5. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados
eletronicamente.
12.6 Franqueada vista aos interessados dos documentos de Habilitação o prazo para análises será informado via “chat”, logo, será
aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
12.7 A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação
jurídica, regularidade fiscal, documentação complementar, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.
12.7.1 Habilitação Jurídica, conforme o caso:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou a última alteração contratual, se houver, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando atividade assim o exigir.
e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, no caso de MEI;
f) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou
mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da
Equipe de Apoio, quando apresentados pessoalmente dentro do prazo estipulado neste Edital.
12.7.2 Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ – Comprovante de Inscrição e
de Situação Cadastral);
b) Prova de regularidade para com a Receita Federal, 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) 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 Estadual, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei
(Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado);
g) 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;
h) 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;
i) 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;
j) O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período;
k) A não regularização da documentação relativa à regularidade fiscal implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.
l) 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;
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12.7.2.1 Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos serão
considerados válidos se emitidos em até 90 (noventa) dias.
Observações:
Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 206 do Código Tributário Nacional
(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).
12.7.3 Documentação Complementar
a) Declaração de Habilitação, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, conforme modelo (Anexo
II);
b) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que não foram declarados
inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas, conforme modelo (Anexo III);
c) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de enquadramento de
ME/EPP/MEI previsto na Lei Complementar nº. 123, conforme o caso, modelo (Anexo IV).
d) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo (Anexo V);
e) Declaração do Licitante em papel timbrado da empresa, devidamente assinada pelo representante legal, de que, caso
vencedora, apresentará em até 5 (cinco) dias os documentos e amostras, conforme item 21 deste edital.
12.7.3.1 DAS PESQUISAS
a) Certidão de Apenados no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo resultado não conste a licitante, extraída do
site: https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento
b) Certidão Negativa de Inidôneo, extraída do site: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:
(Tribunal de Contas da União)
Observações: A DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DEVERÁ SER ANEXADA JUNTAMENTE COM
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NA PLATAFORMA DA BBMNET.
OBS: Em caso de NÃO APRESENTAÇÃO das PESQUISAS do item 12.7.3.1 letras “a” e “b” não estarão sujeito a
INABILITAÇÃO, pois a prefeitura realizará a pesquisa na data do pregão.
12.7.4 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, sendo aceita
somente quando expedida até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de entrega dos envelopes, desde que não contenha
o prazo de validade expresso.
a.1) Se tratando de empresas que estejam em recuperação judicial, apresentar “certidão positiva de recuperação judicial” já
homologada pelo juízo competente e em pleno vigor.
b.1 Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados de Exercício referentes ao último exercício social exigível, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios.
b.2 Os documentos referidos no item b.1 deverão estar assinados por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, devidamente
habilitados, constando nome completo e registro profissional.
b.3 No caso específico de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do Tipo S.A.), o balanço deverá ser apresentado por
publicação no Diário Oficial do Estado ou cópia dos referidos documentos devidamente registrados na Junta Comercial;
b.4 As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no SIMPLES, deverão
apresentar Balanço Patrimonial referente ao último exercício social exigível, assinado por bacharel ou técnico em Ciências
Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional.
b.5 As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão apresentar o Balanço de
Abertura.
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b.6 A boa situação financeira será comprovada se a participante demonstrar que possui Índices de Liquidez Geral (LG) ≥ 1,0
(maior ou igual a um), de Liquidez Corrente (LC) ≥ 1,0 (maior ou igual a um) e de Solvência Geral (SG) ≥ 0,5 (maior ou igual a
zero vírgula cinco);
b.6.1 Caso a participante apresente o LG abaixo da unidade menor que 1,00 (um com duas casas decimais), o SG deverá ser
compensado no mínimo proporcionalmente através da seguinte expressão matemática:
1 – (LG abaixo da unidade – 1)
b.6.2 Os índices deverão ser apurados com base no Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício
social e apresentados de acordo com as seguintes fórmulas:

SG =

ATIVO TOTAL
______________________________________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC =

ATIVO CIRCULANTE
_______________________
PASSIVO CIRCULANTE

LG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
_____________________________________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b.7 Comprovação de que a empresa licitante possui capital social com valor de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor
formulado em sua proposta de preços.
12.7.5 Qualificação Técnica
a) Comprovação de aptidão de desempenho operacional da licitante, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) do o objeto desta licitação, devidamente expedidos em nome da empresa licitante, 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.
12.7.6 Demais Disposições
12.7.6.1 O(s) Atestado(s) poderá(ão) ser objeto(s) de diligência, a critério desta Prefeitura, para verificação de autenticidade de
seu(s) conteúdo(s).
12.7.6.2 Encontrada divergência entre o especificado nos atestados e o apurado em eventual diligência, inclusive validação do
contrato de prestação de serviços entre o emissor do atestado e a licitante, fica sujeita a licitante às penalidades cabíveis.
O(s) Atestado(s) dever (ão) ser apresentados em papel timbrado, assinados por autoridade ou representante de quem os expediu,
com a devida identificação e cargo, constando que tenha prestado, satisfatoriamente, serviços compatíveis com o objeto.
12.8 A falta de qualquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de
prazo para complementação da documentação exigida para a Habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo
Pregoeiro.
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12.8.1 Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos serão
considerados válidos se emitidos em até 90 (noventa) dias.
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 microempreendedor individual sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada,
quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual.
13.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa
de pequeno porte ou microempreendedor individual. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos
de Habilitação, na forma do item 12.7 deste Edital.
13.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 13.1.2.1, o Pregoeiro convocará o representante da empresa de
pequeno porte, da microempresa ou microempreendedor individual mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema
eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o item/lote no prazo de 5 (cinco) minutos.
13.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual que porventura possuam lances ou propostas na
mesma deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.
13.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual que primeiro apresentar lance inferior ao
menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Pregoeiro, que encerrará a disputa do item/lote na
sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de Habilitação e da proposta de preços, conforme Edital.
13.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentálos. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão
considerados inválidos.
13.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, seja desclassificada pelo Pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta
não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
13.1.5 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, o Pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.
13.1.5.1 – A partir da convocação de que trata o item 13.1.5, a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de
mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.
13.1.5.2 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual exercite o seu direito de apresentar
proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece o item
12.7 deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços,
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13.1.5.3 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual
obedecerá aos critérios gerais definidos neste Edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.
13.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da
notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver
manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.
14 – DOS RECURSOS
14. DOS RECURSOS
14.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema,
que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo
próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br.
14.2 O proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando
sua intenção no prazo máximo de 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes obrigatório juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis na plataforma BBMNET, sob pena de preclusão de seu direito. Os interessados ficam,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
14.3 A falta de manifestação imediata do recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto
do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
14.4 Os memoriais de recursos e contrarrazões deverá ser encaminhados por meio eletrônico no sítio
www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, com cópia para o e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br/
licitacosmopolis@gmail.com
14.5 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade
competente.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 Após decididos os recursos, eventualmente interpostos, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto.
15.2 Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote/ item (ns) (s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).
15.3 A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.
16. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
16.1 O proponente vencedor terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do envio da convocação para assinar o
Contrato.
16.2 A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido sujeitará o mesmo à
aplicação das penalidades previstas no subitem 20.1 deste Edital.
16.3 Decorrido o prazo estipulado no subitem 16.1, e a adjudicatária não comparecer para assinar o contrato, decairá do direito à
contratação, sujeitando-se às sanções previstas neste Edital, de acordo com o artigo 81, da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das
demais medidas legais cabíveis.
16.4 Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não comparecer para assinar o contrato,
sem prejuízo das sanções aplicáveis, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
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procedendo à sua habilitação na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.
17 – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
17.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
17.2 Havendo a prorrogação contratual, os preços constantes da Proposta de Preços da licitante vencedora, poderão ser reajustados
com periodicidade anual, tendo como índice de reajustamento de preços o IGP-M /FGV, ou outro que venha a substituí-lo.
17.3 Para efeito de cálculo, o período de 12 (doze) meses será contado a partir da data da assinatura do Contrato.
17.4 A Licitante vencedora, deverá requerer o reajuste de preços, mediante requerimento devidamente instruído, que será
analisado pela Prefeitura do Município de Cosmópolis.
18 - FISCALIZAÇÃO
18.1 A fiscalização do perfeito cumprimento do objeto desta licitação será feita através da Secretaria de Promoção Social e
Ação Comunitária, sendo o (a) gestor (a) do Contrato o (a) Sr (a) Osmar Felizato, CPF nº 108.001.788-74, Administrador I, e o
mesmo responsável pelo recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), podendo acionar órgão técnico competente sempre que
necessário.
18.3 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
19.DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, RECEBIMENTO E PAGAMENTO
19.1 Os produtos deverão ser entregues nos locais abaixo relacionados, sendo 330 cestas mensais:
a) A quantidade de 110 cestas básicas no Cras Andorinhas – Rua: Benedito de Moraes Machado, nº 755 – Jd Andorinhas
b) A quantidade de 110 cestas básicas no Cras Novo Cosmópolis – Rua: José Moraes, nº 904 – Vila José Kalil Aun
c) A quantidade de 110 cestas básicas no Cras Jardim Cosmopolitano – Rua: Newton Amável da Silva, nº 173 – Jd.
Cosmopolitano
19.2 O produto entregue pelo licitante vencedor deverá possuir as mesmas características da amostra aprovada.
19.3 As entregas serão solicitadas pela requisitante por meio de pedidos semanais, com quantidades, datas, horário e locais de
entrega que poderá ser em uma ou duas vezes na semana conforme designado no pedido.
19.4 As entregas, com previa notificação, poderão ser alteradas para diárias ou mensais.
19.5 O veículo utilizado para o transporte, bem como os entregadores deverão estar de acordo com a legislação vigente.
19.6 A contratada deverá encaminhar juntamente com o produto, um recibo em 02 (duas) vias (romaneio) constando: Nome do
fornecedor, Endereço de entrega, Data de recebimento da mercadoria, Quantidade entregue, Assinatura do recebedor na 1.a
(primeira) via, como comprovante do recebimento da mercadoria, a 2.a (segunda) via deverá permanecer com a(o) responsável
pela unidade recebedora.
19.7 As entregas poderão ser diárias, semanal ou mensal na quantidade de 330 (trezentos e trinta) cestas básicas conforme a
solicitação da Secretaria de Promoção Social, sendo:
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19.8 A data de validade do produto deverá estar impressa nas embalagens.
19.9 Deverá ser efetuada a troca dos produtos que apresentarem rasgaduras nas embalagens e de produtos amassadas, ou se
encontrarem fora das condições normais de consumo.
19.10 Todos os produtos a serem fornecidos, não poderão ter data de fabricação superior a 02 (dois) meses na data de entrega.
Não serão aceitos os que estiverem fora deste prazo.
19.11 O item feijão e a farinha de trigo deverão possuir prazo de validade mínima de 120 (cento e vinte) dias, o item café validade
mínima de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, e os demais itens deverão possuir prazo de validade mínima de 180 (cento e
oitenta) dias a partir da data de cada entrega.
19.12 As condições de higiene e segurança no transporte do objeto licitado deverão estar rigorosamente em conformidade com a
legislação vigente.
19.13 A empresa contratada deverá entregar somente os produtos da marca vencedora, caso a mesma por algum motivo, não esteja
disponível no mercado, deverá a proponente informar, com antecedência, por escrito a Prefeitura e propor a entrega de similar
com todas as especificações possíveis, para que a Prefeitura, após avaliação pelo setor competente aprove ou não a alteração
proposta.
19.14 A entrega, transporte, carga e descarga do objeto não terão nenhum ônus para a Contratante.
19.15 A cada entrega realizada, a contratada encaminhará Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), para pagamento em até 30 (trinta) dias da
data da emissão.
19.16 O não cumprimento das exigências acima implicará na devolução do produto e na troca imediata do mesmo
19.17 Cabe ao (s) Gestor (ers) do (s) Contrato (s) FISCALIZAR quanto a realização da entrega dos produtos/ ou realização dos
serviços.
19.18 As Notas Fiscais deverão serem emitidas conforme entregas/ ou execução dos serviços e deverá indicar na Nota
Fiscal (NF-e) o número do Pregão para melhor identificação.
19.19 Para recebimento e fiscalização do objeto licitado, os servidores que atuarão nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei
8.666/93, da seguinte forma:
a) Receberão provisoriamente, no ato de entrega do (s) produto (s)/serviço (s), para efeito de posterior verificação da
conformidade dos mesmos com o solicitado na licitação;
b) Receberão definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade consequente aceitação, após o recebimento provisório.
c) O recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade
e características do (s) produto (s)/serviço (s) entregue (s)/realizado (s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência do Contrato.
19.19.1 O (s) produto (s)/serviço (s) que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados da data de notificação apresentada à Contratada, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
19.19.2 Caso as entregas e/ou substituições não sejam realizadas no prazo estabelecido acima, o gestor do Contrato iniciará
procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do
descumprimento seja justificado e aceito pela Prefeitura.
19.20 O pagamento será em até 30 (trinta) dias posteriores à data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica.
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19.21 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 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. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E DOS DOCUMENTOS
21.1 Para fins de avaliação e análise dos produtos a serem entregues e de sua consonância com as especificações contidas no
Anexo I, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar em até 5 (cinco) dias úteis após a sessão, 01 (uma) amostra
COMPLETA da Cesta Básica.
21.2 As amostras deverão estar identificadas com o nome da Empresa vencedora e o número do item, bem como o número do
processo, devendo a marca da amostra ter sido apresentada na proposta comercial.
21.3 Juntamente com as amostras deverão ser entregues (para os gêneros alimentícios):
21.4 Relação de entrega das amostras em papel timbrado da empresa;
21.5 Ficha técnica emitida pela empresa fabricante devidamente, assinada pelo responsável técnico.
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21.6 Arroz. - Comprovação através Certificado de Classificação de grãos, emitido por empresa credenciada junto ao ministério da
agricultura, pecuária e abastecimento, no original ou cópia autenticada junto a proposta de preços. Parâmetros: Máximo de 12%
de umidade, até 1,89% de quebrados e quirera com no máx. 0,01% de quirera, até 0,3% de manchados e picados, até 0,2% de
rajados
21.7 Feijão: Comprovação através Certificado de Classificação de grãos, emitido por empresa credenciada junto ao ministério da
agricultura, pecuária e abastecimento, no original ou cópia autenticada junto a proposta de preços. Parâmetros: Máximo de 15%
de umidade.
21.8 LAUDO BROMATOLÓGICO, para os Itens Arroz; Feijão e fubá.
21.8.1 O laudo bromatológico deverá ser apresentado em Cópia autenticada ou original expedido há menos de 12 (doze) meses.
Os laudos só serão aceitos quando vindos de Laboratórios da Rede Oficial do Ministério da Saúde/Ministério da Agricultura
(Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde – REBLAS), Laboratórios autorizados/credenciados pelo Ministério da
Saúde / Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para análises de alimentos para fins de registros ou controle ou Laboratórios
pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais ou pelo INMETRO. O laudo deverá conter no mínimo as seguintes análises:
Físico-químicas: Valor Calórico, Carboidratos, Proteínas, Gorduras totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra Alimentar,
Sódio, e quando couber: Vitaminas, Minerais, BRIX e Umidade; Microbiológicas: Coliformes Fecais a 45 º, Salmonellasp,
Staphylococcus aureus; Microscópica / Macroscópica: - Matérias Estranhas indicativas de falhas de boas Práticas (Matérias
estranhas microscópicas, Matérias estranhas macroscópicas, Fragmentos de insetos, Insetos inteiros mortos, Bárbulas, Ácaros
mortos, outras matérias estranhas microscópicas); - Matérias Estranhas indicativas de risco à saúde: ( Matérias estranhas
macroscópicas, Fragmentos de pelo de roedor, Outras matérias estranhas microscópicas, exceto parasitos, Filmes plásticos,
Fragmentos de vidros, Objetos rígidos com diâmetros iguais ou maiores que 2mm, Objetos rígidos, pontiagudos e/ou cortantes,
iguais ou maiores que 7mm, Outras matérias estranhas macroscópicas); Análises Sensoriais / Organolépticas :Aspecto, Cor, Odor,
Sabor; Análise Toxicológica: Corante (Ausência ou presença).
21.9 Original ou cópia autenticada da Licença de Funcionamento – Vigilância Sanitária (vigente) - emitida pelo órgão
competente;
21.10 Original ou cópia autenticada do Alvará de Funcionamento (vigente) - emitida pelo órgão competente;
21.11 Certificado de vistoria do(s) veículo(s) a ser(em) utilizado(s) na entrega dos produtos expedido pelo órgão competente, em
atendimento ao determinado na Portaria CVS nº 04 de 21/03/2011. O(s) documento(s) referido(s) poderá(ão) ser substituído(s)
pelo(s) equivalente(s) emitido(s) pela Vigilância Sanitária do Município da sede da Licitante, ou da sede da empresa prestadora de
serviço.
21.12 Estando os documentos apresentados pela licitante em desacordo, a empresa será declarada desclassificada, sendo então
convocada a seguinte colocada e assim sucessivamente
22 - DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 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.
22.2 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.
22.3 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.
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22.4 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.
22.5 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
22.6 O valor ofertado nas propostas não sofrerá reajustes durante a execução do Contrato.
22.7 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°.
22.8 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.
22.9 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.
22.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro
da Comarca de Cosmópolis-SP.
Cosmópolis, 28 de Junho de 2022.

Antônio Claudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022
Processo Licitatório nº 3.737/2022
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Considerações Preliminares
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é a Aquisição de cesta básica (mensal) à serem distribuídas pela Secretaria de
Promoção Social e Ação Comunitária.
2. Especificação dos produtos/ ou serviço (s):
- Aquisição de 3.960 cestas básicas, contendo os seguintes produtos:
ITEM QTD.
1

UNID.

1

PCT

1

KG

1

FRSC

1

KG

1

PCT

1

PCT

1

KG

2

3
4
5

6
7

DESCRIÇÃO
ARROZ AGULHINHA POLIDO TIPO 01 - 100% GRÃOS NOBRES – SAFRA VELHA.
Especificação: Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres. Isento de sujidades
e materiais estranhos; Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g,
Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Aspecto: Grãos íntegros, Cor: Branca polida, Odor: Inodoro e Sabor:
Próprio. Embalagem primária: saco plástico contendo 5Kg.Prazo de validade Fabricação: mínima
de 390 dias. O produto deve conter selo de agrotóxicos na embalagem, o rótulo e a embalagem
devem obedecer à legislação vigente em especial ao Instrução Normativa nº 6, 16/02/2009 - MA e
suas alterações posteriores
FEIJÃO CARIOCA: Grupo: I; Feijão Comum; Classe: Cores; Tipo 01, de procedência nacional.
Deverá apresentar-se em bom estado de conservação isento de fermentação e mofo, de odores
estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Composição nutricional por porção de 60g: VCT: 210
Kcal, Carboidratos 40g, Proteínas 13g, Gorduras Totais 0,9g, Gorduras Saturadas 0,3g, Fibras 13g,
Sódio 0mg, Cálcio 79mg, ferro 5,2mg. Aspecto: Grãos íntegros, Cor: Característica, Odor: Inodoro
e Sabor: Próprio. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, contendo 1Kg. Validade mínima de
fabricação de 05 (cinco) meses. Comprovação através Certificado de Classificação de grãos,
emitido por empresa credenciada junto ao ministério da agricultura, pecuária e abastecimento, no
original ou cópia autenticada no momento da proposta.
ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1. Refinado, limpo, isento de ranço e outras características
indesejáveis, 5 vezes filtrado, com antioxidantes. Embalagem: Frasco tipo pet com 900 ml.
Validade mínima de fabricação de 12 (doze) meses.
AÇÚCAR REFINADO - Embalagem 1 kg. Açúcar tipo refinado, informações nutricionais na
porção de 5g: Valor energético 20kcal, carboidratos 5g. Não contém glúten. Embalagem: Saco
plástico contendo 01 quilo.
MACARRÃO PARAFUSO, contendo: Farinha de trigo ou sêmola de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, ovos e corante natural cúrcuma. Embalagem: filme plástico, transparente, atóxico,
resistente e vedação a quente, de 500 g. Composição nutricional mínima para porção de 80g: valor
energético: 288 kcal; carboidratos: 60g; proteínas: 8,6g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 2,4g
e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção.
CAFÉ – em pó homogêneo, torrado e moído, tipos superior, grãos 100% arábica, embalagem a
vácuo, puro, pacote com 500 g, com validade mínima de 12 meses, com registro da validade
estampada na embalagem.
FARINHA DE TRIGO TIPO 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de 01 kg,
devendo conter os seguintes valores nutricionais para porção de 50 gr: 170 Kcal de Valor
Energético; 36 gr de Carboidratos; 5,0g de Proteínas; 0 g de Gorduras Totais; 0g de Gorduras
saturadas; 0 g de Gorduras Trans; 1,6g Fibra Alimentar; 0mg sódio. Validade mínima de 60 dias a
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8

9

1

PCT

1

KG

1

UND

1

LATA

1

PCT

1

PCT

1

PCT

1

UND

10

11

12

13

14

15

partir da entrega.
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, Classe fina, baixa acidez, tipo 01, em embalagem
plástica com 500 grs. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL para Cada porção de 50 g. deverá conter:
Valor energético 184 kcal; Carboidratos 45 g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais: 0 g; Gorduras
Saturadas: 0 g; Gorduras Trans:0 g; Fibra Alimentar: 2,9g; Sódio: 0mg. Validade mínima de
fabricação de 10 meses.
SAL REFINADO EXTRA IODADO. Ingredientes: Cloreto de sódio, Iodato de Potássio e
Antiumectante. Embalagem de 01 Kg. Validade mínima de 180 dias a partir da entrega.
EXTRATO DE TOMATE. Ingredientes: tomate, sal e açúcar. Informações nutricionais porção
30g: valor energético: 17 kcal; carboidratos 3,6g; proteínas 0,6g; Gorduras Totais 0,0g; Gorduras
Saturadas 0,0g; Gorduras Trans 0,0g; fibra alimentar 0,6g; sódio 230,0mg. Embalagem sachê com
peso líquido de 340 gr. Validade mínima de fabricação: 06 meses.
SALSICHA - Salsicha pronta para o consumo com carnes mecanicamente separada de aves, água,
carne suína, proteína de soja, fécula de mandioca, sal, mix para salsicha, especiarias, estabilizantes,
antioxidante; Não contém glúten. Informação nutricional porção de 50g: Valor energético 75Kcal;
Carboidratos 1,4g; Proteínas 6,0g; Gorduras Totais 5,0g; Gorduras saturadas 2,5g; Sódio 256mg.
Embalagem lata contendo Peso líquidos 300g, Peso drenado 180g.
FUBA DE MILHO, embalagem de 500g. Ingredientes: Farinha de milho, ferro e ácido fólico
(vitamina B9). Informação Nutricional na porção de 50g: valor calórico máximo de 190 kcal,
Carboidratos máximo 40g, proteínas mínimo 3g, Gorduras totais máximo 1,0g, Gorduras Saturadas
máximo 0g, Gorduras Trans máximo 0g, Fibra alimentar mínimo de 2,0g; Sódio máximo 0mg;
mínimo de ferro 2,00 mg, mínimo de 75 µg de ácido fólico. Embalagem primária: Em saco plástico
atóxico transparente de 500g.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - Composição: O produto deverá conter basicamente: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, amido de milho,
fermento químico. Poderá conter outras substâncias alimentícias desde que declaradas e que não
descaracterizem o produto. Características Físico-química centesimal aproximada. Gordura trans: 0
g. Embalagem: Primária: pacotes em filme de polipropileno, atóxico, hermeticamente vedado.
Cada unidade deverá conter 200 gramas. Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo com
a legislação vigente. Prazo de validade: mínimo de 08 meses a partir da data de fabricação. Não
serão aceitos produtos com a data de validade inferior a 05 meses.
GOIABADA composta por: Polpa de goiaba e açúcar cristal, contendo acidulante ácido cítrico.
Sem glúten. Informações nutricionais porção 40g: valor energético: 124 kcal; carboidratos 31g;
proteínas 0,0g; fibra alimentar 1,3g; sódio 0,0mg. Embalagem: Flow pack - filme plástico flexível
de BOPP transparente, peso líquido de 500g.
CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, QUE ACOMODE TODOS OS GENEROS
ALIMENTICOS REVESTIDA COM PLÁSTICO FILME

OBSERVAÇÕES:
Os itens constantes acima, os quais fazem parte da cesta básica, objeto desta licitação, deverão ser entregues CAIXA
DE PAPELÃO REFORÇADA, QUE ACOMODE TODOS OS GENEROS ALIMENTICOS REVESTIDA COM
PLÁSTICO FILME.
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022
Processo Licitatório nº 3.737/2022

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 070/2022
Processo Licitatório nº 3.737/2022

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela
Prefeitura Municipal de Cosmópolis, na modalidade Pregão Eletrônico nº ....../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 070/2022
Processo Licitatório nº 3.737/2022

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

___________________,_____de_____________________de 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 070/2022
Processo Licitatório nº 3.737/2022
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 070/2022
Processo Licitatório nº 3.737/2022
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:_______________________________________________________
2. Especificação dos produtos/ ou serviço (s):
- Aquisição de 3.960 cestas básicas, contendo os seguintes produtos
ITEM

QTDE

UNID

1

1

PCT

1

KG

1

FRSC

1

KG

2

3

4

DESCRIÇÃO
ARROZ AGULHINHA POLIDO TIPO 01 - 100% GRÃOS
NOBRES – SAFRA VELHA. Especificação: Arroz agulhinha
polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres. Isento de
sujidades e materiais estranhos; Composição nutricional por
porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas
3,5g, Fibras 0,9g. Aspecto: Grãos íntegros, Cor: Branca
polida, Odor: Inodoro e Sabor: Próprio. Embalagem primária:
saco plástico contendo 5Kg.Prazo de validade Fabricação:
mínima de 390 dias. O produto deve conter selo de
agrotóxicos na embalagem, o rótulo e a embalagem devem
obedecer à legislação vigente em especial ao Instrução
Normativa nº 6, 16/02/2009 - MA e suas alterações posteriores
FEIJÃO CARIOCA: Grupo: I; Feijão Comum; Classe: Cores;
Tipo 01, de procedência nacional. Deverá apresentar-se em
bom estado de conservação isento de fermentação e mofo, de
odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde.
Composição nutricional por porção de 60g: VCT: 210 Kcal,
Carboidratos 40g, Proteínas 13g, Gorduras Totais 0,9g,
Gorduras Saturadas 0,3g, Fibras 13g, Sódio 0mg, Cálcio
79mg, ferro 5,2mg. Aspecto: Grãos íntegros, Cor:
Característica, Odor: Inodoro e Sabor: Próprio. Embalagem
primária: saco plástico, atóxico, contendo 1Kg. Validade
mínima de fabricação de 05 (cinco) meses. Comprovação
através Certificado de Classificação de grãos, emitido por
empresa credenciada junto ao ministério da agricultura,
pecuária e abastecimento, no original ou cópia autenticada no
momento da proposta.
ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1. Refinado, limpo,
isento de ranço e outras características indesejáveis, 5 vezes
filtrado, com antioxidantes. Embalagem: Frasco tipo pet com
900 ml. Validade mínima de fabricação de 12 (doze) meses.
AÇÚCAR REFINADO - Embalagem 1 kg. Açúcar tipo
refinado, informações nutricionais na porção de 5g: Valor
energético 20kcal, carboidratos 5g. Não contém glúten.

23

Marca

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

Cosmópolis, 29 de Junho de 2022

Semanário Oficial

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

Embalagem: Saco plástico contendo 01 quilo.
5

1

PCT

1

PCT

1

KG

1

PCT

1

KG

1

UND

1

LATA

1

PCT

1

PCT

6

7

8

9
10

11

12

13

MACARRÃO PARAFUSO, contendo: Farinha de trigo ou
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e
corante natural cúrcuma. Embalagem: filme plástico,
transparente, atóxico, resistente e vedação a quente, de 500 g.
Composição nutricional mínima para porção de 80g: valor
energético: 288 kcal; carboidratos: 60g; proteínas: 8,6g;
gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 2,4g e isento de sódio,
gorduras trans para a mesma porção.
CAFÉ – em pó homogêneo, torrado e moído, tipos superior,
grãos 100% arábica, embalagem a vácuo, puro, pacote com
500 g, com validade mínima de 12 meses, com registro da
validade estampada na embalagem.
FARINHA DE TRIGO TIPO 1, enriquecida com ferro e ácido
fólico, embalagem de 01 kg, devendo conter os seguintes
valores nutricionais para porção de 50 gr: 170 Kcal de Valor
Energético; 36 gr de Carboidratos; 5,0g de Proteínas; 0 g de
Gorduras Totais; 0g de Gorduras saturadas; 0 g de Gorduras
Trans; 1,6g Fibra Alimentar; 0mg sódio. Validade mínima de
60 dias a partir da entrega.
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, Classe fina, baixa
acidez, tipo 01, em embalagem plástica com 500 grs.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL para Cada porção de 50 g.
deverá conter: Valor energético 184 kcal; Carboidratos 45 g;
Proteínas: 0,9g; Gorduras totais: 0 g; Gorduras Saturadas: 0 g;
Gorduras Trans:0 g; Fibra Alimentar: 2,9g; Sódio: 0mg.
Validade mínima de fabricação de 10 meses.
SAL REFINADO EXTRA IODADO. Ingredientes: Cloreto de
sódio, Iodato de Potássio e Antiumectante. Embalagem de 01
Kg. Validade mínima de 180 dias a partir da entrega.
EXTRATO DE TOMATE. Ingredientes: tomate, sal e açúcar.
Informações nutricionais porção 30g: valor energético: 17
kcal; carboidratos 3,6g; proteínas 0,6g; Gorduras Totais 0,0g;
Gorduras Saturadas 0,0g; Gorduras Trans 0,0g; fibra alimentar
0,6g; sódio 230,0mg. Embalagem sachê com peso líquido de
340 gr. Validade mínima de fabricação: 06 meses.
SALSICHA - Salsicha pronta para o consumo com carnes
mecanicamente separada de aves, água, carne suína, proteína
de soja, fécula de mandioca, sal, mix para salsicha,
especiarias, estabilizantes, antioxidante; Não contém glúten.
Informação nutricional porção de 50g: Valor energético
75Kcal; Carboidratos 1,4g; Proteínas 6,0g; Gorduras Totais
5,0g; Gorduras saturadas 2,5g; Sódio 256mg. Embalagem lata
contendo Peso líquidos 300g, Peso drenado 180g.
FUBA DE MILHO, embalagem de 500g. Ingredientes:
Farinha de milho, ferro e ácido fólico (vitamina B9).
Informação Nutricional na porção de 50g: valor calórico
máximo de 190 kcal, Carboidratos máximo 40g, proteínas
mínimo 3g, Gorduras totais máximo 1,0g, Gorduras Saturadas
máximo 0g, Gorduras Trans máximo 0g, Fibra alimentar
mínimo de 2,0g; Sódio máximo 0mg; mínimo de ferro 2,00
mg, mínimo de 75 µg de ácido fólico. Embalagem primária:
Em saco plástico atóxico transparente de 500g.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - Composição: O
produto deverá conter basicamente: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal,
açúcar, amido de milho, fermento químico. Poderá conter
outras substâncias alimentícias desde que declaradas e que não
descaracterizem o produto. Características Físico-química
centesimal aproximada. Gordura trans: 0 g. Embalagem:
Primária: pacotes em filme de polipropileno, atóxico,
hermeticamente vedado. Cada unidade deverá conter 200
gramas. Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo
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com a legislação vigente. Prazo de validade: mínimo de 08
meses a partir da data de fabricação. Não serão aceitos
produtos com a data de validade inferior a 05 meses.
GOIABADA composta por: Polpa de goiaba e açúcar cristal,
14
contendo acidulante ácido cítrico. Sem glúten. Informações
nutricionais porção 40g: valor energético: 124 kcal;
1
PCT
carboidratos 31g; proteínas 0,0g; fibra alimentar 1,3g; sódio
0,0mg. Embalagem: Flow pack - filme plástico flexível de
BOPP transparente, peso líquido de 500g.
CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, QUE ACOMODE
15
1
UND
TODOS OS GENEROS ALIMENTICOS REVESTIDA COM
PLÁSTICO FILME
Valor por cesta básica R$ ........(.....................)
Valor Total das 3.960 cestas básica R$ ........................... (............................................... )

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

________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA LICITANTE

OBS: Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente (Proposta Readequada, após a sessão e
encaminhada por email).

OBS:No portal deverá somente preencher valores sem dados da empresa para não se identificar, sujeito a desclassificação
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ANEXO VII – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº ...../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 representado pelo (s) Prefeito
Municipal Antônio Claudio Felisbino Junior, portador do Rg sob o n.º: ........ e CPF sob o nº ........... residente e domiciliado a Rua:
.................................. e a empresa ........., inscrita no CNPJ sob o nº ........., a Rua .........., representada neste ato pelo(a) Sr (a)
.........., portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. ....... e inscrito(a) no CPF/MF sob nº ......., resolvem celebrar o presente
Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº ..../2022, na modalidade Pregão
Eletrônico nº ..../2022, do tipo menor preço unitário do item (por cesta básica), 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 cesta básica (mensal) à serem distribuídas pela Secretaria de Promoção Social
e Ação Comunitária.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
2.1 Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a solicitação, autorização, acompanhamento, fiscalização, conferência
dos produtos/ ou serviços objeto deste Contrato será realizado através da Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária,
sendo o (a) gestor (a) do Contrato o (a) Sr (a) Osmar Felizato, CPF nº 108.001.788-74, Administrador I, e o mesmo responsável
pelo recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), podendo acionar órgão técnico competente sempre que necessário.
2.3 § 1º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
São condições gerais deste Contrato:
I. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, aplicando-se,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado
com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93.
II. Obedecido ao disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas aquisições, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
III. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total
ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.
IV. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela
CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em
pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo o CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
V. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber os produtos em desacordo com o previsto neste
Contrato ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do
previsto no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e aplicar as sanções estipuladas na Cláusula Nona deste Contrato.
VI. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade
administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE, seus
servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo,
resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
VII. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, em operações financeiras ou
como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de sanção, inclusive rescisão contratual.
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CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I. A CONTRATADA obriga-se a:
a) Executar o objeto deste Contrato em conformidade com as especificações contidas no Anexo I deste Edital;
b) Responsabilizar-se, por sua conta e risco, da realização dos serviços/ ou entrega dos materiais 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 entregues/ ou serviços realizados;
c) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade ou defeito encontrados no objeto contratual, fixando-lhe, quando
não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-los.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
Pelo objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, sem nenhum custo adicional ou reajustes a
importância total de R$ ................... ( ).
§ 1º O pagamento devido à CONTRATADA somente será realizado mensalmente mediante a efetiva e satisfatória a entrega dos
produtos/ ou realização dos serviços, nas condições especificadas neste Contrato e no Edital.
§ 2º - A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal na Secretaria responsável;
§ 3º - O pagamento devido pelo CONTRATANTE será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal eletrônica devidamente atestada pela Secretaria
requisitante;
§ 4º - Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou
acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem
como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
§ 5º - A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais,
especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias;
§ 6º - O CONTRATANTE, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que
sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no § 3º acima será contado somente a partir da reapresentação
do documento, desde que devidamente sanado o vício;
§ 7º - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da
prestação dos serviços;
§ 8º - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará ao CONTRATANTE plena, geral e
irretratável quitação da remuneração do período, referente aos serviços nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir
a qualquer título, tempo ou forma.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, RECEBIMENTO E PAGAMENTO
6.1 Os produtos deverão ser entregues nos locais abaixo relacionados, sendo 330 cestas mensais:
a) A quantidade de 110 cestas básicas no Cras Andorinhas – Rua: Benedito de Moraes Machado, nº 755 – Jd Andorinhas
b) A quantidade de 110 cestas básicas no Cras Novo Cosmópolis – Rua: José Moraes, nº 904 – Vila José Kalil Aun
c) A quantidade de 110 cestas básicas no Cras Jardim Cosmopolitano – Rua: Newton Amável da Silva, nº 173 – Jd.
Cosmopolitano
6.2 O produto entregue pelo licitante vencedor deverá possuir as mesmas características da amostra aprovada.
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6.3 As entregas serão solicitadas pela requisitante por meio de pedidos semanais, com quantidades, datas, horário e locais de
entrega que poderá ser em uma ou duas vezes na semana conforme designado no pedido.
6.4 As entregas, com previa notificação, poderão ser alteradas para diárias ou mensais.
6.5 O veículo utilizado para o transporte, bem como os entregadores deverão estar de acordo com a legislação vigente.
6.6 A contratada deverá encaminhar juntamente com o produto, um recibo em 02 (duas) vias (romaneio) constando: Nome do
fornecedor, Endereço de entrega, Data de recebimento da mercadoria, Quantidade entregue, Assinatura do recebedor na 1.a
(primeira) via, como comprovante do recebimento da mercadoria, a 2.a (segunda) via deverá permanecer com a(o) responsável
pela unidade recebedora.
6.7 As entregas poderão ser diárias, semanal ou mensal na quantidade de 330 (trezentos e trinta) cestas básicas conforme a
solicitação da Secretaria de Promoção Social, sendo:
6.8 A data de validade do produto deverá estar impressa nas embalagens.
6.9 Deverá ser efetuada a troca dos produtos que apresentarem rasgaduras nas embalagens e de produtos amassadas, ou se
encontrarem fora das condições normais de consumo.
6.10 Todos os produtos a serem fornecidos, não poderão ter data de fabricação superior a 02 (dois) meses na data de entrega. Não
serão aceitos os que estiverem fora deste prazo.
6.11 O item feijão e a farinha de trigo deverão possuir prazo de validade mínima de 120 (cento e vinte) dias, o item café validade
mínima de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, e os demais itens deverão possuir prazo de validade mínima de 180 (cento e
oitenta) dias a partir da data de cada entrega.
6.12 As condições de higiene e segurança no transporte do objeto licitado deverão estar rigorosamente em conformidade com a
legislação vigente.
6.13 A empresa contratada deverá entregar somente os produtos da marca vencedora, caso a mesma por algum motivo, não esteja
disponível no mercado, deverá a proponente informar, com antecedência, por escrito a Prefeitura e propor a entrega de similar
com todas as especificações possíveis, para que a Prefeitura, após avaliação pelo setor competente aprove ou não a alteração
proposta.
6.14 A entrega, transporte, carga e descarga do objeto não terão nenhum ônus para a Contratante.
6.15 A cada entrega realizada, a contratada encaminhará Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), para pagamento em até 30 (trinta) dias da
data da emissão.
6.16 O não cumprimento das exigências acima implicará na devolução do produto e na troca imediata do mesmo
6.17 Cabe ao (s) Gestor (ers) do (s) Contrato (s) FISCALIZAR quanto a realização da entrega dos produtos/ ou realização dos
serviços.
6.18 As Notas Fiscais deverão serem emitidas conforme entregas/ ou execução dos serviços e deverá indicar na Nota Fiscal
(NF-e) o número do Pregão para melhor identificação.
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6.19 Para recebimento e fiscalização do objeto licitado, os servidores que atuarão nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei
8.666/93, da seguinte forma:
a) Receberão provisoriamente, no ato de entrega do (s) produto (s)/serviço (s), para efeito de posterior verificação da
conformidade dos mesmos com o solicitado na licitação;
b) Receberão definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade consequente aceitação, após o recebimento provisório.
c) O recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade
e características do (s) produto (s)/serviço (s) entregue (s)/realizado (s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência do Contrato.
6.19.1 O (s) produto (s)/serviço (s) que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados da data de notificação apresentada à Contratada, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
6.19.2 Caso as entregas e/ou substituições não sejam realizadas no prazo estabelecido acima, o gestor do Contrato iniciará
procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do
descumprimento seja justificado e aceito pela Prefeitura.
6.20 O pagamento será em até 30 (trinta) dias posteriores à data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica.
6.21 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias
por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
7.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
7.2 Havendo a prorrogação contratual, os preços constantes da Proposta de Preços da licitante vencedora, poderão ser reajustados
com periodicidade anual, tendo como índice de reajustamento de preços o IGP-M /FGV, ou outro que venha a substituí-lo.
7.3 Para efeito de cálculo, o período de 12 (doze) meses será contado a partir da data da assinatura do Contrato.
7.4 A Licitante vencedora, deverá requerer o reajuste de preços, mediante requerimento devidamente instruído, que será analisado
pela Prefeitura do Município de Cosmópolis.
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.

29

Cosmópolis, 29 de Junho de 2022

Semanário Oficial

Ano VI Edição 460

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

§ 1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia, calculado sobre o valor
remanescente do contrato, por ocorrência.
II. 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do
objeto, com a consequente rescisão contratual; e
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do
Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
§ 2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
§ 3º - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos
prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
9.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.4 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
9.5 As multas previstas no subitem 9.1. “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do certame
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
10.1 As publicações referente a este Pregão Eletrônico serão publicadas no Semanário Eletrônico Municipal e Diário Oficial da
União.
10.1.1 O extrato deste contrato será publicado no Semanário Eletrônico Municipal e Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
...................................................................................................................
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - Fazem parte integrante deste contrato o Edital de Pregão Eletrônico nº ....../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 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.
________________________________
Prefeito Municipal

______________________
Contratada

_________________________
Gestor (a) do Contrato

Testemunhas:
1) __________________________

2)___________________________
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ANEXO VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../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 cesta básica (mensal) à serem distribuídas pela Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária, conforme especificações constantes no
Anexo I do Edital
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial da União, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo: Prefeito Municipal
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Pela CONTRATADA:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

RG:

RG:
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ANEXO IX – PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../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 cesta básica (mensal) à serem distribuídas pela Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária,
conforme especificações constantes no Anexo I do Edital
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos
originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Cosmópolis, ...... de .................... de ...........
RESPONSÁVEL:
.................................................................
E-mail institucional: x
E-mail pessoal: x
Assinatura:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2022
Processo Licitatório nº 4.752/2022

EXCLUSIVA 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 MENOR PREÇO UNITÁRIO
DO ITEM (POR HORA), objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços elétricos da
Secretaria de Saneamento Básico 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° 5.810 de 06 de janeiro de 2022, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 com as alterações
contidas na Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de
1993, com as alterações posteriores.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem:
Início
Data/Horário
30/06/2022 às 09h00min

Recebimento das Propostas

Término
Data/Horário
15/07/2022 às 09h00min

Abertura das Propostas
15/07/2022 às 09h01min
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA E EDITAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou Prefeitura Municipal de Cosmópolis
diretamente no Setor de Compras e Licitações, sito na Rua Dr. Campos Sales, 398 Centro – Cosmópolis/SP - CEP:13.150-027 ou
compras@cosmopolis.sp.gov.br , pelo telefone (19) 3812-8045
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão
registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A Secretaria de Saneamento Básico e a Pregoeira Priscila Cristina Campos Bezerra, designada pelo Decreto Municipal
n° 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 (POR HORA).
1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor, denominado Pregoeiro, mediante
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página
eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br
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1.3 – Compõem o presente Edital os seguintes anexos:
I - Termo de Referência;
II - Modelo Declaração de cumprimento aos requisitos de Habilitação;
III – Modelo Declaração de Idoneidade;
IV - Modelo de Declaração de Enquadramento como MEI, ME ou EPP;
V - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
VI - Modelo de Proposta Comercial;
VII – 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 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços elétricos da
Secretaria de Saneamento Básico, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas advindas do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
01272/2022-2022/000432-00569.011302.2075.011302.1751200032.075.33903900.1.9162
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 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) aptos à
participação no presente certame, aqueles que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.
4.1.2 A licitação será realizada pelo menor preço unitário do item (por hora), conforme ANEXO I, e o caso específico de
EXCLUSIVIDADE MICROEMPRESAS E EMPRESAS PEQUENO PORTE(ME/EPP), para licitantes legalmente
autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e que
apresentem a documentação solicitada, dia e horário informados no preâmbulo deste Edital.
4.2 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.
4.3 A participação em licitação expressamente reservada à Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI), por licitante que não se enquadre na definição legal reservada a essas categorias, configura
fraude ao certame, ficando o autor da conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar
com o Município de Cosmópolis, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais cominações legais (Acórdão TCU
298/2011 – Plenário).
4.4 A licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, caso queira usar os benefícios Lei
Complementar nº 123/2006, deverá apresentar junto ao credenciamento, declaração de enquadramento assinada pelo representante
legal ou credenciado, declarando ainda que não se enquadre em nenhum dos casos previstos no art. 3º, parágrafo 4º da mesma Lei.
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4.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;
4.7 A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item acima, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.
4.8 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
5 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
5.1 Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do Edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o
fizer em até 3 (três) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas.
5.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, em até três dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, no site BBMNet – Licitações Púbicas.
5.3 As respostas aos pedidos de esclarecimento serão divulgados pelo sistema e vincularão aos participantes e a administração.
5.4 Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o
terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.
5.5 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu
representante, manifestando sua intenção no prazo de mínimo 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendolhes obrigatório juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis na plataforma da BBMNet, sob pena de preclusão de seu direito.
Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente.
5.6 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse
direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
5.7 Eventual impugnação ao Edital poderá ser encaminhados por meio do sistema BBMNet Licitações, protocolados diretamente
na Prefeitura Municipal ou encaminhados através de serviço de postagem, devendo ser respeitado os prazos e horário de
expediente das 08:00 às 16:00 horas.
6 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
6.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
6.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3 - abrir as propostas de preços;
6.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
6.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
6.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
6.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
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6.1.8 - declarar o vencedor;
6.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
6.1.10 - elaborar a ata da sessão;
6.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
7 – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
7.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de
licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.
7.2 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de
atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br
7.2.1 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos
canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através
dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br
8 – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES
8.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br
opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”
8.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na
primeira página deste edital.
8.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
8.3 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
8.3.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício
somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e
hora para a continuidade da sessão.
8.4 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e
horário para a continuidade do certame.
8.5 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser
acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações,
desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de
abertura desta licitação, conforme disposição legal.
9.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
9.2.1.1 - Os serviços/produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.
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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 DO ITEM conforme solicitado.
9.2.1.3 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e
neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos
incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.
9.3 – 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/item.
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/itens 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.
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11 – JULGAMENTO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por item/lote, para que seja
obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas,
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.
11.2 O objeto proposto pela licitante deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termo de Referência ANEXO
I.
11.3 O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no
Edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
11.4 Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro
negociará a redução do preço com o licitante.
11.5 Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará a regularidade de situação do
autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das
demais exigências para habilitação contidas no item 12 deste Edital.
11.6 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
11.7 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.
11.8 A proposta readequada da empresa vencedora deverá ser enviada no e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br/
licitacosmopolis@gmail.com e deverá conter:
11.8.1 Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos serviços/produtos;
11.8.2 O prazo de validade não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
11.8.3 Especificação completa dos serviços/produtos oferecido conforme Termo de Referência deste Edital;
11.8.4 Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
11.8.5 A proponente deverá informar na proposta os dados do responsável pela assinatura do contrato (nome, cargo, RG e órgão
emissor, CPF, Data de Nascimento, Endereço residencial completo, Endereço Eletrônico –comercial e pessoal, telefone pessoal e
profissional para contato).
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1 Os documentos relativos à Habilitação da empresa vencedora previstos neste item, bem como, as declarações solicitadas
neste Edital, (quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP/MEI enviar também o Anexo IV), deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio do sistema BBMNET, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O(s) documento(s) que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que for(em) original(is), deverá(ão)
ser autenticado(s) ou assinados digitalmente.
12.2 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos
termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
12.3 A licitante que não possuir assinatura digital, deverá postar dentro de 24 (vinte e quatro) horas via correio (comprovando com
o código de rastreio)/ ou em até 3 (três) dias úteis entregar pessoalmente, contados da solicitação do Pregoeiro, juntamente com a
proposta final assinada e carimbada, os documentos de Habilitação relativos ao item 12.1, originais ou cópias autenticadas à
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Prefeitura Municipal de Cosmópolis, localizada na Rua Dr. Campos Sales, n° 398 Centro – Cosmópolis/SP – CEP:13.150-027,
aos cuidados do Departamento de Compras e Licitações. Desde de que anexados no portal da BBMNET.
12.3.1 O código de rastreio da postagem deverá ser encaminhada ao Setor de Licitações através do email:
compras@cosmopolis.sp.gov.br/ licitacosmopolis@gmail.com
12.4 O não cumprimento do envio/ e ou entrega e o não encaminhamento pelo portal da plataforma BBMNET, dos
documentos de Habilitação, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste
Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
12.5. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados
eletronicamente.
12.6 Franqueada vista aos interessados dos documentos de Habilitação o prazo para análises será informado via “chat”, logo, será
aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
12.7 A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação
jurídica, regularidade fiscal, documentação complementar, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.
12.7.1 Habilitação Jurídica, conforme o caso:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou a última alteração contratual, se houver, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando atividade assim o exigir.
e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, no caso de MEI;
f) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou
mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da
Equipe de Apoio, quando apresentados pessoalmente dentro do prazo estipulado neste Edital.
12.7.2 Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ – Comprovante de Inscrição e
de Situação Cadastral);
b) Prova de regularidade para com a Receita Federal, 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) 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 Estadual, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei
(Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado);
g) 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;
h) 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;
i) 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;
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j) O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período;
k) A não regularização da documentação relativa à regularidade fiscal implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.
l) 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;
12.7.2.1 Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos serão
considerados válidos se emitidos em até 90 (noventa) dias.
Observações:
Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 206 do Código Tributário Nacional
(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).
12.7.3 Documentação Complementar
a) Declaração de Habilitação, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, conforme modelo (Anexo
II);
b) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que não foram declarados
inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas, conforme modelo (Anexo III);
c) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de enquadramento de
ME/EPP/MEI previsto na Lei Complementar nº. 123, conforme o caso, modelo (Anexo IV).
d) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo (Anexo V);
e) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado da empresa e subscrita por seu representante legal, de que, caso
vencedora, comprovará que possui Engenheiro Eletricista devidamente reconhecido e legalmente habilitado pelo CREA, que
possa exercer a função de responsável técnico pelos serviços, incluindo a emissão de ART’s e Laudos, quando necessário.
f) Atestado de Visita Técnica, elaborada em papel timbrado emitida pela Prefeitura, conforme modelo (Anexo X); se for o caso
g) Declaração de conhecimento das condições de execução dos serviços, conforme modelo (Anexo XI); se for o caso
12.7.3.1 DAS PESQUISAS
a) Certidão de Apenados no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo resultado não conste a licitante, extraída do
site: https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento
b) Certidão Negativa de Inidôneo, extraída do site: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:
(Tribunal de Contas da União)
Observações: A DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DEVERÁ SER ANEXADA JUNTAMENTE COM
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NA PLATAFORMA DA BBMNET.
OBS: Em caso de NÃO APRESENTAÇÃO das PESQUISAS do item 12.7.3.1 letras “a” e “b” não estarão sujeito a
INABILITAÇÃO, pois a prefeitura realizará a pesquisa na data do pregão.
12.7.4 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, sendo aceita
somente quando expedida até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de entrega dos envelopes, desde que não contenha
o prazo de validade expresso.
a.1) Se tratando de empresas que estejam em recuperação judicial, apresentar “certidão positiva de recuperação judicial” já
homologada pelo juízo competente e em pleno vigor.
b) A falta de qualquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo
para complementação da documentação exigida para a Habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.
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12.7.5 Qualificação Técnica
a) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido em papel timbrado, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, onde esteja declarado que a licitante tenha fornecido produto(s) ou serviço(s) semelhante(s) ao objeto da licitação, e
em cujo teor esteja claro a satisfação do atestante, em relação a qualidade do(s) produto(s)/ou serviço(s) e cumprimento da(s)
entrega(s)/ou realização(ões) acordadas, anexado juntamente com os documentos de Habilitação.
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.
12.7.6 Demais Disposições
12.7.6.1 O(s) Atestado(s) poderá(ão) ser objeto(s) de diligência, a critério desta Prefeitura, para verificação de autenticidade de
seu(s) conteúdo(s).
12.7.6.2 Encontrada divergência entre o especificado nos atestados e o apurado em eventual diligência, inclusive validação do
contrato de prestação de serviços entre o emissor do atestado e a licitante, fica sujeita a licitante às penalidades cabíveis.
O(s) Atestado(s) dever (ão) ser apresentados em papel timbrado, assinados por autoridade ou representante de quem os expediu,
com a devida identificação e cargo, constando que tenha prestado, satisfatoriamente, serviços compatíveis com o objeto.
12.8 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.
12.8.1 Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos serão
considerados válidos se emitidos em até 90 (noventa) dias.
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 microempreendedor individual sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada,
quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual.
13.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa
de pequeno porte ou microempreendedor individual. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos
de Habilitação, na forma do item 12.7 deste Edital.
13.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 13.1.2.1, o Pregoeiro convocará o representante da empresa de
pequeno porte, da microempresa ou microempreendedor individual mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema
eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o item/lote no prazo de 5 (cinco) minutos.
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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 apresentálos. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão
considerados inválidos.
13.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, seja desclassificada pelo Pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta
não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
13.1.5 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, o Pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”.
13.1.5.1 – A partir da convocação de que trata o item 13.1.5, a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de
mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.
13.1.5.2 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual exercite o seu direito de apresentar
proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece o item
12.7 deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços,
13.1.5.3 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual
obedecerá aos critérios gerais definidos neste Edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.
13.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da
notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver
manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.
14 – DOS RECURSOS
14. DOS RECURSOS
14.1 Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema,
que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo
próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br.
14.2 O proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando
sua intenção no prazo máximo de 30 (trinta) minutos com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes obrigatório juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis na plataforma BBMNET, sob pena de preclusão de seu direito. Os interessados ficam,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
14.3 A falta de manifestação imediata do recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto
do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
14.4 Os memoriais de recursos e contrarrazões deverá ser encaminhados por meio eletrônico no sítio
www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, com cópia para o e-mail compras@cosmopolis.sp.gov.br/
licitacosmopolis@gmail.com
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14.5 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade
competente.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 Após decididos os recursos, eventualmente interpostos, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto.
15.2 Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote/ item (ns) (s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).
15.3 A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.
16. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
16.1 O proponente vencedor terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do envio da convocação para assinar o
Contrato.
16.2 A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido sujeitará o mesmo à
aplicação das penalidades previstas no subitem 20.1 deste Edital.
16.3 Decorrido o prazo estipulado no subitem 16.1, e a adjudicatária não comparecer para assinar o contrato, decairá do direito à
contratação, sujeitando-se às sanções previstas neste Edital, de acordo com o artigo 81, da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das
demais medidas legais cabíveis.
16.4 Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não comparecer para assinar o contrato,
sem prejuízo das sanções aplicáveis, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.
17 – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
17.1 Este Termo de Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93.
17.2 A prorrogação do prazo citado acima, caso comprovadamente necessário, somente será efetuada mediante justificativa
expressa apresentada pela parte interessada com a anuência da outra, antes do limite fixado para seu término.
17.3 Os preços são fixos e sem reajustes.
18 - FISCALIZAÇÃO
18.1 A fiscalização do perfeito cumprimento do objeto desta licitação será feita através da Secretaria de Saneamento Básico,
sendo o (a) gestor (a) do Contrato o (a) Sr (a)José Carlos Villalta, CPF nº 890.029.208-06, Engenheiro Eletricista, e o mesmo
responsável pelo recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), podendo acionar órgão técnico competente sempre que necessário.
18.3 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
19 – DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS E PAGAMENTO
19.1 O objeto desta licitação deverá ser executado nos Termos do Anexo I do edital que deu origem ao presente instrumento, com
relação a execução do objeto do presente certame sob a fiscalização e orientação da Secretaria responsável.
19.1.1 A empresa vencedora obriga-se a executar o objeto a que se refere este termo de referência de acordo estritamente com as
especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento
não estar em conformidade com as referidas especificações.

11

111

112

Cosmópolis, 29 de Junho de 2022

Semanário Oficial

Ano VI Edição 460

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

19.2 Cabe ao (s) Gestor (ers) do (s) Contrato (s) FISCALIZAR quanto a realização da entrega dos produtos/ ou realização dos
serviços.
19.3 As Notas Fiscais deverão serem emitidas conforme entregas/ ou execução dos serviços e deverá indicar na Nota Fiscal
(NF-e) o número do Pregão para melhor identificação.
19.4 Para recebimento e fiscalização do objeto licitado, os servidores que atuarão nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei
8.666/93, da seguinte forma:
a) Receberão provisoriamente, no ato de entrega do (s) produto (s)/serviço (s), para efeito de posterior verificação da
conformidade dos mesmos com o solicitado na licitação;
b) Receberão definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade consequente aceitação, após o recebimento provisório.
c) O recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade
e características do (s) produto (s)/serviço (s) entregue (s)/realizado (s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência do Contrato.
19.4.1 O (s) produto (s)/serviço (s) que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados da data de notificação apresentada à Contratada, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
19.4.2 Caso as entregas e/ou substituições não sejam realizadas no prazo estabelecido acima, o gestor do Contrato iniciará
procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do
descumprimento seja justificado e aceito pela Prefeitura.
19.5 O pagamento será em até 30 (trinta) dias posteriores à data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica.
19.6 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.
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 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
21.1 Para fins de avaliação e análise do (s) produto (s)/serviço (s) a serem entregues/ executados e de sua consonância com as
especificações contidas no Anexo I, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar em até 2 (dois) dias úteis após a
sessão, no Setor de Licitações da Prefeitura os documentos conforme:
21.1.1 Comprovar que possui Engenheiro Eletricista devidamente reconhecido e legalmente habilitado pelo CREA, que possa
exercer a função de responsável técnico pelos serviços, incluindo a emissão de ART’s e Laudos, quando necessário.
21.2 Estando os documentos apresentados pela licitante em desacordo, a empresa será declarada desclassificada, sendo então
convocada a seguinte colocada e assim sucessivamente.
22. DA VISITA TÉCNICA
2.1 As empresas Licitantes poderão vistoriar os locais onde serão executados os serviços, mediante agendamento junto a
Secretaria de Saneamento Básico pelo telefone (19) 3882-3641, no período de 30/06/2022 à 13/07/2022, com o Sr Villalta
22.2 O Atestado de Visita (ANEXO X) será emitido pela Secretaria de Saneamento Básico, em 2 (duas) vias, e poderá ser
realizada por qualquer representante da empresa Licitante.
22.3 O representante da Prefeitura juntamente com os representantes das empresas Licitantes efetuarão a visita aos locais onde
serão realizados os serviços para o conhecimento de suas condições e características, não se aceitando, a esse respeito, quaisquer
alegações posteriores.
22.4 As empresas Licitantes que optarem pela não realização da visita técnica, deverão apresentar a declaração constante do
ANEXO XI, devidamente assinada, pelo representante legal ou credenciado da empresa, de que tem pleno conhecimento das
condições de execução dos serviços, não podendo alegar desconhecimento, não se aceitando, a esse respeito, quaisquer alegações
posteriores.
22.5 As Licitantes que optarem pela não realização da Visita Técnica não serão desclassificadas ou inabilitadas neste item, mas
terão que apresentar a declaração que consta do ANEXO XI.
23 - DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1 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.
23.2 É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
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23.3 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.
23.4 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.
23.5 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
23.6 O valor ofertado nas propostas não sofrerá reajustes durante a execução do Contrato.
23.7 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°.
23.8 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.
23.9 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.
23.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro
da Comarca de Cosmópolis-SP.

Cosmópolis, 29 de Junho de 2022.

Antônio Claudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022
Processo Licitatório nº 4.752/2022
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Considerações Preliminares
1.1. O objeto do presente Termo de Referência é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços elétricos
da Secretaria de Saneamento Básico.
TERMO DE REFERÊNCIA
Ref.: TR-001-2021-DAE-PMC-REV 04-EL

1.
1.1

OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva, Corretiva e Emergencial em Painéis
Elétricos de Acionamento de Motores, Quadro Geral de Distribuição (QGD), Quadro de Medição de Energia, SPDA – Sistema de
Proteção contra Descarga Atmosférica, Subestação de Energia e Postos de Transformação de média tensão, compreendendo ainda,
instalações, realocações, adequações e remanejamento físico interno e externo dos sistemas elétricos, em todas as unidades do DAE –
Departamento de Água e Esgoto da SSB - Secretaria de Saneamento Básico da PMC - Prefeitura Municipal de Cosmópolis.

2.

FINALIDADE
O presente Termo de Referência visa o fornecimento de subsídios para a contratação dos serviços referenciados acima.

3.

JUSTIFICATIVA
Atualmente o DAE possui 11 unidades com instalações elétricas e portanto suscetíveis à manutenção elétrica sendo elas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

ETA – Pirapitingui (Estação de Tratamento de Água Pirapitingui);
EEAT – Bosquinho (Estação Elevatória de Água Tratada Bosquinho);
EEAT - Santo Rizzo (Estação Elevatória de Água Tratada Santo Rizzo);
RAT - Beto Spana (Reservatório de Água Tratada Beto Spana);
RAT - 30 de Novembro (Reservatório de Água Tratada 30 de Novembro);
EEE – Laranjeiras (Estação Elevatória de Esgoto Laranjeiras);
EEE - Bela Vista III (Estação Elevatória de Esgoto Bela Vista III;
EEE - Bela Vista IV (Estação Elevatória de Esgoto Bela Vista IV);
EEEB – Três Barras (Estação Elevatória de Esgoto Três Barras);
ETE – Jaguari (Estação de Tratamento de Esgoto Jaguari);
Sede Administrativa.

Os serviços não compreendem tão somente a manutenção elétrica corretiva de tais unidades, mas também, manutenções preventivas e
manutenções emergenciais, evitando assim, problemas que possam causar maiores danos e prejuízos ao serviço prestado à população pela
Contratante.
A contratação é necessária tendo em vista a especificidade dos serviços e a grande quantidade de manutenções, inclusive muitas delas fora do
horário de expediente normal de trabalho, tais como feriados, finais de semana e período noturno, evitando assim a interrupção do
abastecimento de água ou o esgotamento sanitário.

4.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1.

Disponibilizar profissionais eletricistas, técnicos eletroeletrônicos ou outras capacitações compatíveis para execução dos serviços que
detenham qualificação técnica, capacitação, habilitação, autorização e experiência para realizar as atividades objeto desse contrato de acordo
com os serviços em referência, atuando nos prédios próprios da CONTRATANTE, conforme demandas e critério para atendimento,
obedecendo às normas técnicas, de saúde e segurança do trabalho e de preservação do meio ambiente.

4.2.

Executar manutenção preventiva e corretiva não emergencial no prazo previamente acordado com a CONTRATANTE, caso o tempo
requerido seja maior que estipulado, por motivos comprovadamente alheios à CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá ser informada
imediatamente para ações e/ou decisões em conjunto.
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4.3.

Atender ao chamado (no local) e executar a manutenção corretiva emergencial no prazo acordado com a CONTRATANTE.

4.4.

Dispor de logística necessária para atendimento aos chamados nos prazos acordados com a CONTRATANTE. Entende-se por logística
necessária a disponibilidade de técnico habilitado, munido de todo ferramental e equipamentos necessários, situado em local estratégico que
consiga se locomover para qualquer unidade da CONTRATANTE e realizar a manutenção nos prazos acordados.

4.5.

Realizar a manutenção preventiva e corretiva com vistas à preservação da vida útil, sem perda das características, da integridade e ponto
ótimo de operação das instalações ou suas partes.

4.6.

Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando
os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços.

4.7.

Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) necessários e exigidos pelas normas técnicas, sem ônus para a
CONTRATANTE e fiscalizar sua utilização.

4.8.

Preservar e manter a CONTRATANTE isenta de todas as reivindicações, responsabilizando-se, expressamente, pelos acidentes que ocorrerem
com seus empregados, pela organização e pagamento dos salários em dia, pelo cumprimento das leis fiscais, trabalhistas, previdenciárias e
securitárias, e pelo recolhimento dos encargos sociais.

4.9.

Zelar pela área que lhe for entregue para uso, bem como pelas máquinas, móveis e utensílios ali existentes, reparando-os ou substituindo-os,
por sua conta, quando danificados ou extraviados.

4.10. Responder por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrências de
espécie forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.

4.11. Dispor de meios próprios de transporte para atendimento das suas obrigações contratuais, incluindo transporte de ferramentas e material
necessário à sua execução.

4.12. Executar os serviços de acordo com as normas gerais atinentes à espécie, e ainda, ao fiel cumprimento dos manuais e normas técnicas dos
fabricantes, ficando responsável por quaisquer prejuízos causados aos equipamentos.

4.13. Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação e qualificação técnica exigidas na licitação, devendo
ainda, informar, qualquer alteração que possa afetar o cumprimento do contrato.

4.14. Zelar para que seus empregados, envolvidos na prestação dos serviços contratados, apresentem-se convenientemente trajados e devidamente
identificados.

4.15. Participar de reuniões ou quando convocados pela CONTRATANTE para assuntos referentes ao objeto desse contrato.
4.16. Manter isenção e confidencialidade sobre quaisquer informações ou dados inerentes aos serviços objeto desse contrato ou sobre qualquer

outro assunto de responsabilidade da CONTRATANTE. Todo e qualquer assunto nesses termos devem ser tratados exclusivamente com o
gestor do contrato ou pessoa designada por ele. Diante de algum questionamento por terceiros, deve-se apenas informar, com urbanidade,
que somente a CONTRATADA pode se pronunciar, exceto se expressamente autorizada.

4.17. Nomear encarregado responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a
orientação necessária aos executores dos serviços.

4.18. Retirar e substituir, imediatamente, após a notificação da CONTRATANTE, qualquer empregado que demonstre conduta nociva ou
incompatível com o ambiente de trabalho ou incapacidade técnica para executar os serviços, sendo vedado o seu retorno para a cobertura de
faltas, licenças, dispensas, suspensão ou férias de outros empregados.

4.19. A equipe de trabalho empregada na execução do contrato será sempre de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser composta
por técnicos devidamente qualificados e especializados, de acordo com a necessidade da etapa em que os serviços se encontrarem.

4.20. Possuir total conhecimento quanto ao uso das ferramentas, equipamentos e instrumentos sabendo interpretar leitura/resultado/informação dos
equipamentos de medição utilizados.

4.21. Apresentar relatório mensal dos serviços com as seguintes informações: data e horário de início e fim da ocorrência, quantitativos de
materiais utilizados, peças e/ou equipamentos substituidos, assinatura do responsável pelo setor, e ainda eventuais sugestões, com vistas a
maximizar a eficiência e a confiabilidade das instalações e equipamentos associados.
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5.
5.1.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
Exercer a fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA.

5.2.

Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados, aos locais onde irão executar suas atividades.

5.3.

Prestar as informações necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos.

5.4.

Notificar à CONTRATADA caso os serviços não tenham sido executados de forma satisfatória.

5.5.

Convocar reuniões periódicas para discutir necessidades, serviços e dar retorno sobre prestação dos serviços.

6.

DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS

6.1

Diagnosticadas falhas e/ou defeitos, durante a manutenção preventiva ou corretiva, que imponham a necessidade de recuperação ou
substituição de peças, a CONTRATANTE será responsável pelo fornecimento das peças e materiais de reposição, exceto para os materiais de
consumo de pequeno valor, permanecendo os materiais substituídos em posse da CONTRATANTE para posterior destinação.

6.2

A CONTRATADA não poderá fazer a substituição de peças/materiais/equipamentos com especificações técnicas diferentes do projeto, por
deliberação própria, que possam causar mau funcionamento, danos ou por em risco a instalação e usuários. Qualquer substituição nesses
preceitos, mesmo que temporário, só poderá ser realizada mediante anuência do projetista ou de um profissional legalmente qualificado
concomitantemente com estudos de viabilidade técnica, embasados nas normas técnicas vigentes.

7.
7.1

DOS MATERIAIS DE CONSUMO
Será de responsabilidade da CONTRATADA, fornecer sem ônus para a CONTRATANTE, como parte do contrato de manutenção preventiva e
corretiva, os materiais e insumos de pequeno valor (miscelâneas/consumíveis), necessários a execução dos serviços tais como: parafusos,
abraçadeiras, álcool, arruelas, porcas, buchas, borrachas, óleos, graxas, fitas adesivas, anéis de desgaste, anéis de pressão, anilhas de marcação,
chavetas, cola, detergente neutro, esponja, fita dupla face, espuma para vedação, estopa, fita isolante, fita veda rosca, folha de lixa de ferro,
pequenos fusíveis, lubrificantes, rebites, silicone para vedação, spray lubrificante antiferrugem, vaselina, fita isolante de alta fusão, pequena
quantidade de cabos diversos para conexão ou emendas, entre outros.

8.
8.1

DISPOSIÇÕES GERAIS
Nos equipamentos que se encontram em período de garantia, os serviços de manutenção corretiva somente poderão ser executados após a
constatação de que o problema não decorre de defeito coberto pela garantia.

8.2

Ficando constatado que o problema do equipamento decorre de defeito de fabricação, a CONTRATADA comunicará o fato à
CONTRATANTE, mediante emissão de laudo técnico, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias.

8.3

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou
esquecimento das Cláusulas Contratuais, bem como de tudo que estiver contido nas Normas, especificações e métodos da ABNT.

8.4

A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que
concerne aos serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

8.5

É de responsabilidade da CONTRATADA, manter o local do serviço e as adjacências completamente sinalizadas quando necessário; remoção
total dos resíduos decorrentes dos serviços, bem como, efetuar a limpeza da área, dando a destinação correta aos resíduos.

8.6

Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados de fornecimento da CONTRATADA.

8.7

Nenhuma instalação nova que resulte em aumento de expressivo de carga no circuito ou alteração do projeto original poderá ser executada
sem anuência do Departamento de Engenharia do DAE.

8.8

Toda e qualquer alteração, implementação, instalação nova e congênere deve ser devidamente documentados, através de memorial descritivo
e diagrama unifilar (“as buit”).

8.9

Recomenda-se visita técnica para conhecer TODAS as unidades da CONTRATANTE, e não alegar desconhecimento dos locais, visto que são
11(onze) unidades, sendo que a ETA Pirapitingui, a EEEB Três Barras e a ETE Jaguari estão localizadas fora do perímetro urbano.
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9.

VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

9.1

É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos e ferramental adequado a cada tarefa e de boa
qualidade, tais como: ferramentas; escadas extensivas, de abrir, de várias alturas, fabricadas em fibra de vidro para isolação de energia; saca
fusíveis; Aparelhos de teste: megômetro, alicate voltímetro/amperímetro (True RMS, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V), multímetro (True
RMS, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V), indicador de fase; EPIs adequados (capacete, luvas, vestimentas, óculos, protetor auricular, protetor
facial, sapatos de segurança, EPI’s para trabalho em altura) além de outros que se façam necessários para a perfeita e plena execução dos
serviços objeto deste Termo de Referência. Não sendo permitida a prorrogação dos serviços por falta de mão de obra, materiais, equipamentos
e ferramentas necessárias para realização dos serviços.

9.2

Todo ferramental, veículos e equipamentos fornecidos e empregados pela CONTRATADA deverão se apresentar adequados ao uso e em
bom estado de conservação, manutenção e segurança operacional.

9.3

A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos/aparelhos de comunicação para constante contato com a
CONTRATANTE. No caso de contato direto com técnico, a CONTRATADA deve fornecer também um contato com o superior, caso não
seja possível o contato com o técnico, pois a comunicação imediata é imprescindível.

10.

ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

10.1

A CONTRATANTE terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços objeto do contrato, total ou parcial,
sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.

10.2

A CONTRATADA deverá estar sempre em condições de atender à CONTRATANTE e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações
sobre a programação e o andamento dos serviços e as peculiaridades dos diversos trabalhos

11.

DAS NORMAS
Na execução dos serviços deverão ser observadas as normas da ABNT, do Ministério do Trabalho e da concessionária de energia local CPFL, incluindo as seguintes normas, em suas versões atualizadas:

 ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
 ABNT NBR 14039 - Instalações Elétricas de Média Tensão;
 ABNT NBR 5419 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas;
 NR 06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI;
 NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;
 NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção;
 NR 33 – Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados;
 NR 35 – Trabalho em altura;
 GED 13 – Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição (CPFL);
 GED 2855, GED 2856, GED 2858, GED 2859, GED 2861 – Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34kV (CPFL).
12.

12.1

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Entendem-se como manutenção preventiva os atendimentos agendados previamente que tem por objetivo
manter e conservar o sistema em condições normais de operação, evitando assim a ocorrência de defeitos em todas as instalações e
componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrões de operacionalidade e segurança e em perfeito estado de funcionamento.
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Tem ainda a finalidade de conduzir as instalações e equipamentos manutenidos a uma operação mais próxima possível das condições de
projeto, com melhor eficiência e menor consumo de energia. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados por técnicos
especializados, com emprego de técnica aperfeiçoada e ferramentas adequadas para cada tipo de equipamento.Ao final de cada manutenção, a
CONTRATADA apresentará o Relatório de Manutenção Preventiva, incluindo descrição dos serviços realizados.

12.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA NÃO EMERGENCIAL – são os atendimentos agendados previamente que tem por objetivo o

restabelecimento ou readequação das instalações e componentes dos equipamentos do sistema às condições ideais de funcionamento,
eliminando defeitos mediante a execução de regulagens, testes, ajustes elétricos, bem como substituição de peças, componentes e/ou
acessórios que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos, entre outros procedimentos que se façam necessários.
A manutenção corretiva não emergencial será realizada sempre que necessário e a qualquer tempo, devendo a CONTRATADA comunicar
imediatamente os problemas identificados à CONTRATANTE, solicitando autorização para execução dos serviços.

12.3 MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL – Entendem-se como manutenção corretiva emergencial os atendimentos não agendados

previamente, com o intuito do rápido restabelecimento do sistema, que visem à correção de curtos-circuitos, paradas de bombas, queda de
chave elétrica, ou quaisquer outros defeitos que apresentem risco de dano a equipamentos, usuários, ou afete diretamente a prestação dos
serviços à população pela CONTRATANTE.
Os chamados para manutenção corretiva emergencial poderão ser solicitados a qualquer dia e horário, e deverão ser atendidas
no prazo
máximo de 1 (uma) hora, contados a partir da solicitação da CONTRATANTE, seja por e-mail, por telefone, rádio ou outros meios de
comunicação. Caso o tempo requerido seja maior que estipulado acima, por motivos comprovadamente alheios à CONTRATADA, a
CONTRATANTE deverá ser informada imediatamente para ações/decisões em conjunto.

13.

DOS FUNCIONÁRIOS:

13.1

A CONTRATADA deverá disponibilizar funcionários capacitados para execução dos serviços podendo ser certificado em curso
profissionalizante (Eletricista de Manutenção Elétrica ou Eletrotécnica etc...), NR10 e NR35, que atenderá as ocorrências com disponibilidade
de 24 (vinte e quatro) horas em caso de manutenção corretiva EMERGENCIAL até a solução do problema, sendo fundamental a facilidade e
agilidade na comunicação, devendo o mesmo portar aparelhos celulares, rádio, entre outros, para que os atendimentos aos chamados
emergenciais sejam realizados no menor prazo possível, dentro dos prazos estipulados nesse termo.

13.2

A CONTRATADA deverá possuir, na data prevista para entrega da proposta, Engenheiro Eletricista devidamente reconhecido e legalmente
habilitado pelo CREA, que possa exercer a função de responsável técnico pelos serviços, incluindo a emissão de ART’s e Laudos, quando
necessário.

13.3

Caso seja necessária uma equipe, mais de 01 (um) profissional, para realizar algum serviço específico, ou atender a demanda, a empresa
deverá estar preparada para suprir essa necessidade.

14.

DOS SERVIÇOS
Os serviços de eletricidade consistem fundamentalmente, mas não de forma exaustiva, nas seguintes atividades:

14.1

Motores Elétricos







14.2










Instalação;
Medição das correntes de operação e de partida;
Medição da rotação (rpm);
Mudança de instalação e ligação;
Verificação, reaperto de conexões e fixações mecânicas;
Verificação, eliminação de sobreaquecimento e vibração excessiva.
Quadros Geral de potência, de distribuição e de controle de motores
Montagem e desmontagem dos quadros;
Troca de fusíveis;
Verificação, notificação do estado geral dos quadros, quanto à fixação, portas, dobradiças, corrosão, ferrugem, placas de aviso/alerta, trancas,
etc;
Instalação, manutenção de disjuntores, bases fusível, chaves seccionadoras;
Instalação, manutenção de relés térmicos, elétricos, temporizadores, contatores, DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos);
Instalação, manutenção de botoeiras e chaves de comando, sinalizadores luminosos, indicadores de tensão e corrente;
Instalação, substituição, parametrização e startup de Soft Starter;
Instalação, substituição, parametrização e startup de Inversores de Frequencia;
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14.3








Instalação, substituição, programação e parametrização de CLP’s (Controladores Lógicos Programáveis);
Verificação, reaperto de conexões e fixações mecânicas;
Verificação, eliminação de sobreaquecimento;
Limpeza geral dos quadros elétricos, barramentos, conexões e dispositivos, verificar o livre acesso;
Verificação, colocação de correta identificação de cada circuito, cabos ou componentes dos quadros, através de anilhas, etiquetas adesivas, plaquetas,
etc;
Verificação de queda de energia elétrica em quadros, tomadas e equipamentos provocados por curto-circuito, sobrecarga no sistema e outros,
corrigindo o problema de forma adequada.
Instalações Elétricas (cabeamento)
Instalação, manutenção de calhas, eletrodutos, canaletas para cabeamento, mantendo a padronização (de cores, de características técnicas, etc);
Efetuar a instalação e passagem de novas canaletas e dutos para o encaminhamento de cabos elétricos, mantendo a padronização de cores de cabos;
Instalação de cabos/fios para quadros, motores e geral em calhas, eletrodutos, canaletas e aéreos;
Substituição de cabos/fios danificados por ressecamento (devido curto-circuito, corrente acima da nominal, intempéries), ou por qualquer ação
mecânica que provocou danos em sua isolação e que poderá causar acidentes;
Substituição/Instalação de conectores apropriados (Split Bolt, pressão, compressão, etc);
Verificação/eliminação de sobreaquecimento, curto-circuito, correntes acima da nominal.

14.4 Diversos













Instalação/Manutenção de sistemas de aterramento de motores, quadros elétricos, estruturas metálicas;
Montagem, manutenção e adequação de padrão de entrada;
Instalação, retirada, remanejamento e manutenção de pontos elétricos de potência;
Efetuar instalação de circuitos elétricos ou remanejamentos de circuitos existentes, com as respectivas adequações de quadros, fiações,
proteções e infraestrutura de acordo com projeto elétrico existente, fornecido pelo departamento de Engenharia do DAE;
Reparo de redes de alimentação;
Verificação de aquecimento, ressecamento e funcionamento de cabos de alimentação e dos disjuntores;
Revisão das conexões do aterramento das partes metálicas condutoras não destinadas à condução da eletricidade;
Verificação, notificação do estado geral dos postos de transformação, quanto à fixação, portas, dobradiças, corrosão, ferrugem, placas de
aviso/alerta, cadeados, trancas, etc;
Verificação de queda de energia elétrica em quadros e equipamentos provocados por curto-circuito, sobrecarga no sistema e outros, corrigindo
o problema de forma adequada;
Manutenção no sistema de comunicação e automação via LP’s (Linha Privativa) entre Reservatórios de Água Tratada (RAT) e Estações
Elevatórias de Água Tratada (EEAT), compreendendo RAT – Beto Spana, RAT – 30 de Novembro, EEAT – Santo Rizzo, EEAT –
Bosquinho;
Manutenção no Sistema de Alarme dos acionamento de motores da ETA – Pirapitingui.

14.5 SPDA Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas






15.

Manutenção, substituição de captores, descidas, aterramento e conexões;
Verificação, reaperto de conexões e fixações mecânicas;
Inspeção visual;
Medição de continuidade e resistência de aterramento;
Verificação, reparo de aterramentos e suas conexões.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E APRESENTAÇÃO DA MEDIÇÃO

15.1 O pagamento será realizado conforme as horas trabalhadas por cada funcionário, ou seja, para os serviços realizados durante uma hora, por
uma equipe com 02 (dois) funcionários, será cobrada uma hora para cada funcionário, portanto, 02 (duas) horas no total.
15.2

A CONTRATADA deverá apresentar além das O.S. (Ordem de Serviço) detalhadas e assinadas pela CONTRATADA e pelo requerente
(DAE), planilha mensal com os resumos dos serviços efetivamente executados, com local, data de realização, quantidade de horas por dia, quantidade
e quais os profissionais envolvidos em cada trabalho e total geral de horas realizadas neste período.

15.3

A planilha mensal deverá ser finalizada após o último dia de cada mês, e após aprovação por parte da CONTRATADA e CONTRATANTE,
poderá ser feita a emissão da Nota Fiscal referente à mesma.
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022
Processo Licitatório nº 4.752/2022

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 071/2022
Processo Licitatório nº 4.752/2022

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela
Prefeitura Municipal de Cosmópolis, na modalidade Pregão Eletrônico nº ....../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 071/2022
Processo Licitatório nº 4.752/2022

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

___________________,_____de_____________________de 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 071/2022
Processo Licitatório nº 4.752/2022
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 071/2022
Processo Licitatório nº 4.752/2022
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:_______________________________________________________
2. Especificação dos produtos/ ou serviço (s):
ITEM

QTDE

UNID

1

600

Horas

DESCRIÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e
emergencial em painéis elétricos de acionamento de motores,
quadro geral de distribuição (QGD), quadro de medição de
energia e SPDA – Sistema de Proteção Contra Descarga
Atmosférica.

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

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

________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA LICITANTE
OBS: Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente (Proposta Readequada, após a sessão e encaminhada por email).
OBS:No portal deverá somente preencher valores sem dados da empresa para não se identificar, sujeito a desclassificação
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ANEXO VII – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº ...../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 representado pelo (s) Prefeito
Municipal Antônio Claudio Felisbino Junior, portador do Rg sob o n.º: ........ e CPF sob o nº ........... residente e domiciliado a Rua:
.................................. e a empresa ........., inscrita no CNPJ sob o nº ........., a Rua .........., representada neste ato pelo(a) Sr (a)
.........., portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. ....... e inscrito(a) no CPF/MF sob nº ......., resolvem celebrar o presente
Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº ..../2022, na modalidade Pregão
Eletrônico nº ..../2022, do tipo menor preço unitário do item (por hora), 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 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços elétricos da Secretaria de
Saneamento Básico.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
2.1 Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a solicitação, autorização, acompanhamento, fiscalização, conferência
dos produtos/ ou serviços objeto deste Contrato será realizado através da Secretaria de Saneamento Básico, sendo o (a) gestor
(a) do Contrato o (a) Sr (a)José Carlos Villalta, CPF nº 890.029.208-06, Engenheiro Eletricista, e o mesmo responsável pelo
recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), podendo acionar órgão técnico competente sempre que necessário.
2.2 § 1º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
São condições gerais deste Contrato:
I. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, aplicando-se,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado
com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93.
II. Obedecido ao disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas aquisições, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
III. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total
ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.
IV. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela
CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em
pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo o CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
V. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber os produtos em desacordo com o previsto neste
Contrato ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do
previsto no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e aplicar as sanções estipuladas na Cláusula Nona deste Contrato.
VI. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade
administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE, seus
servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo,
resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
VII. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, em operações financeiras ou
como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de sanção, inclusive rescisão contratual.
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CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I. A CONTRATADA obriga-se a:
a) Executar o objeto deste Contrato em conformidade com as especificações contidas no Anexo I deste Edital;
b) Responsabilizar-se, por sua conta e risco, da realização dos serviços/ ou entrega dos materiais 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 entregues/ ou serviços realizados;
c) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade ou defeito encontrados no objeto contratual, fixando-lhe, quando
não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-los.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
Pelo objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, sem nenhum custo adicional ou reajustes a
importância total de R$ ................... ( ).
§ 1º O pagamento devido à CONTRATADA somente será realizado mensalmente mediante a efetiva e satisfatória a entrega dos
produtos/ ou realização dos serviços, nas condições especificadas neste Contrato e no Edital.
§ 2º - A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal na Secretaria responsável;
§ 3º - O pagamento devido pelo CONTRATANTE será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal eletrônica devidamente atestada pela Secretaria
requisitante;
§ 4º - Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou
acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem
como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
§ 5º - A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais,
especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias;
§ 6º - O CONTRATANTE, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que
sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no § 3º acima será contado somente a partir da reapresentação
do documento, desde que devidamente sanado o vício;
§ 7º - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da
prestação dos serviços;
§ 8º - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará ao CONTRATANTE plena, geral e
irretratável quitação da remuneração do período, referente aos serviços nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir
a qualquer título, tempo ou forma.
CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS E PAGAMENTO
6.1 O objeto desta licitação deverá ser executado nos Termos do Anexo I do edital que deu origem ao presente instrumento, com
relação a execução do objeto do presente certame sob a fiscalização e orientação da Secretaria responsável.
6.1.1 A empresa vencedora obriga-se a executar o objeto a que se refere este termo de referência de acordo estritamente com as
especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento
não estar em conformidade com as referidas especificações.
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6.2 Cabe ao (s) Gestor (ers) do (s) Contrato (s) FISCALIZAR quanto a realização da entrega dos produtos/ ou realização dos
serviços.
6.3 As Notas Fiscais deverão serem emitidas conforme entregas/ ou execução dos serviços e deverá indicar na Nota Fiscal
(NF-e) o número do Pregão para melhor identificação.
6.4 Para recebimento e fiscalização do objeto licitado, os servidores que atuarão nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei
8.666/93, da seguinte forma:
a) Receberão provisoriamente, no ato de entrega do (s) produto (s)/serviço (s), para efeito de posterior verificação da
conformidade dos mesmos com o solicitado na licitação;
b) Receberão definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade consequente aceitação, após o recebimento provisório.
c) O recebimento do (s) produto (s)/serviço (s), mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade
e características do (s) produto (s)/serviço (s) entregue (s)/realizado (s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência do Contrato.
6.4.1 O (s) produto (s)/serviço (s) que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados
da data de notificação apresentada à Contratada, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
6.4.2 Caso as entregas e/ou substituições não sejam realizadas no prazo estabelecido acima, o gestor do Contrato iniciará
procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do
descumprimento seja justificado e aceito pela Prefeitura.
6.5 O pagamento será em até 30 (trinta) dias posteriores à data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica.
6.6 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.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
7.1 Este Termo de Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93.
7.2 A prorrogação do prazo citado acima, caso comprovadamente necessário, somente será efetuada mediante justificativa
expressa apresentada pela parte interessada com a anuência da outra, antes do limite fixado para seu término.
7.3 Os preços são fixos e sem reajustes.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido:
I. Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº
8.666/93.
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada à observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES
9.1 A CONTRATADA, apresentando documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a
proposta, falhando ou fraudando na execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com o Município de Cosmópolis e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de
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Fornecedores do Município de Cosmópolis, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e
demais cominações legais.
§ 1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia, calculado sobre o valor
remanescente do contrato, por ocorrência.
II. 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do
objeto, com a consequente rescisão contratual; e
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do
Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
§ 2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
§ 3º - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos
prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
9.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.4 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo CONTRATANTE.
9.5 As multas previstas no subitem 9.1. “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do certame
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
10.1 As publicações referente a este Pregão Eletrônico serão publicadas no Semanário Eletrônico Municipal e Diário Oficial da
União.
10.1.1 O extrato deste contrato será publicado no Semanário Eletrônico Municipal e Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
...................................................................................................................
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - Fazem parte integrante deste contrato o Edital de Pregão Eletrônico nº ....../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 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.
________________________________
Prefeito Municipal

______________________
Contratada

_________________________
Gestor (a) do Contrato

Testemunhas:
1) __________________________

2)___________________________
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ANEXO VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../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: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços elétricos da Secretaria de Saneamento Básico, conforme especificações constantes no
Anexo I do Edital
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial da União, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo: Prefeito Municipal
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
Pela CONTRATADA:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

RG:

RG:
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ANEXO IX – PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....../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: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços elétricos da Secretaria de Saneamento Básico,
conforme especificações constantes no Anexo I do Edital
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos
originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Cosmópolis, ...... de .................... de ...........
RESPONSÁVEL:
.................................................................
E-mail institucional: x
E-mail pessoal: x
Assinatura:
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ANEXO X – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022
ATESTADO DE VISITA (02 VIAS)

PROCESSO Nº _____/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços elétricos da Secretaria de Saneamento Básico.
Declaramos para os devidos fins, em especial, os constantes do Processo em epígrafe que o Sr(a)______________, portador(a) da
Cédula de Identidade RG Nº ______________, representante da LICITANTE:____________________________ , cadastrada no
CNPJ n° _________________, esteve na data de ____/____/2022, visitando os locais de execução dos serviços indicados no
Edital, para elaboração da sua proposta de preços.
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente em 02 (duas) vias.

Pela PREFEITURA:
Cosmópolis, ______/______/2022

_____________________________________
Assinatura do Representante da Prefeitura
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ANEXO XI – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PROCESSO Nº _____/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços elétricos da Secretaria de Saneamento Básico.

A
Licitante
___________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
nº
_________________________,
neste
ato
representada
pelo(a)
Sr.(a)_____________________________,
cargo__________________________, portador(a) do RG nº_________________, declara sob as penas da Lei, de que tem pleno
conhecimento das condições de execução dos serviços, sem alegações posteriores, constantes do Processo em epígrafe.

________________________ de ________________________de 2022.
(Local)
(dia)
(Mês)

_____________________________________
Nome do representante legal ou credenciado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO
MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2022
Processo Licitatório nº 3.291/2022
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 menor preço
total do lote, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para elaboração de
diagnósticos da situação atual no ambiente do parque computacional no Município de Cosmópolis, conforme
especificações constantes no Anexo I deste Edital.O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n°
5.621 de 15 de janeiro de 2021, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 com as alterações contidas
na Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, com as alterações posteriores.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem:
Início
Data/Horário
28/06/2022 ás 09h00 min

Recebimento das Propostas

Término
Data/Horário
14/07/2022 ás 09h00 min

Abertura das Propostas
14/07/2022 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,
serãoregistrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A Secretaria de Segurança Pública e Trânsito e a Pregoeira Marilei Apda. Lima Marsola , 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
TOTAL DO LOTE.
1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor, denominado Pregoeiro,
mediantea inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante
da página eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br
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1.3 – Compõem o presente Edital os seguintes anexos:
I- Termo de Referência;
II- Modelo Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação;
III – Modelo Declaração de Idoneidade;
IV- Modelo de Declaração de Enquadramento como ME, EPP ou MEI;
V- Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;VII - Modelo de Proposta Comercial;
VI – Modelo de Proposta Comercial;
VII - Modelo Minuta do Termo de Contrato;
VII - 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 contratação de empresa especializada na prestação de serviços para elaboração
de diagnósticos da situação atual no ambiente do parque computacional no Município de Cosmópolis, conforme
especificações constantes no Anexo I deste Edital.
3- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas advindas do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
010801.0618100042.055.3390390000-00172
4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências do Edital e o respectivo cadastramento
junto a BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias.
4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
a) Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de Cosmópolis 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.
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.
4.3 A licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, caso queira usar os benefícios
Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar junto ao credenciamento, declaração de enquadramento assinada pelo
representantelegal ou credenciado, declarando ainda que não se enquadre em nenhum dos casos previstos no art. 3º, parágrafo
4º da mesma Lei.
4.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;
4.6 A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item acima, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.
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4.7 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
5- 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 adata 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 email compras@cosmopolis.sp.gov.br, devendo ser respeitado os prazos e horário de expediente das 08:00 às 16:00.
10- 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 delicitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.
7.2 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de
atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br
7.2.1 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através
dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília)
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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.
8.1.2 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
deabertura desta licitação, conforme disposição legal.
9.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
9.2.1.1 - Os serviços 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
eletrônicocom o VALOR UNITÁRIO e VALOR TOTAL DO ITEM conforme solicitado.
9.2.1.3 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema
eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos
e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.
9.3 – 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 Brasileirade 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.
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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 delances. 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/itemtambém 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 total do lote", podendo encaminhar,
pelo sistemaeletrônico, 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
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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 dos serviços;
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, valor unitário e valor total do item;
11.8.5 A proponente deverá informar na proposta os dados do responsável pela assinatura do contrato (nome, endereço RG
e órgão emissor, CPF, Endereço Eletrônico –comercial e pessoal, telefone para contato).
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
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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) 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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12.7.2.1 Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos os mesmos
serão considerados válidos se emitidos em até 180 (cento e oitenta) dias.
12.7.2.2 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).
12.7.3 Documentação Complementar
a) Declaração de Habilitação, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, conforme modelo
(AnexoII);
b) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, que não foram
declaradosInidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas, conforme modelo (Anexo IV);
c) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de enquadramento de
ME/EPP previsto na Lei Complementar nº. 123, conforme o caso, modelo (Anexo V).
d) Declaração do Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em
situaçãoregular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo (Anexo VI);
e) Relação de apenados no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo resultado não conste a licitante, extraída do
site: https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#publicas/impedimento
f) Certidão Negativa de Inidôneo, extraida do site: http:contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:
(Tribunal de Contas da União)
OBS: Sobre as Certidões – A veracidade das informações prestadas pode ser confirmada nos sites correspondentes,
em qualquel momento da licitação.
12.7.4 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, sendo aceita
somente quando expedida até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de entrega dos envelopes, desde que não
contenhao prazo de validade expresso, anexado juntamente com os documentos de 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.
12.7.5 Qualificação Técnica
a) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido em papel timbrado, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito
públicoou 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 edo contratante, identificação do contrato (tipo ou natureza do serviço/produto), assinatura, identificação e data.
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,
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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 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,
empresade 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
aomenor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Pregoeiro, que encerrará a disputa do
item/lote nasala 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”.
13.1.5.1 A partir da convocação de que trata o item 13.1.5, a microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada,
através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.
13.1.5.2 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual exercite o seu direito de
apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme
estabelece o item 12.7 deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços.

13.1.5.3 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual

obedecerá aos critérios gerais definidos neste Edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.

13.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de

pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco dias) úteis para a regularização da documentação, contados a
partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período
se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.

14 - DOS RECURSOS
14.1 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,
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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 àaplicação das penalidades previstas no subitem 20.1 deste Edital.
16.3 Decorrido o prazo estipulado no subitem 16.1, e a adjudicatária não comparecer para assinar o contrato, decairá do
direito à contratação, sujeitando-se às sanções previstas neste Edital, de acordo com o artigo 81, da Lei n.º 8.666/93, sem
prejuízo das demais medidas legais cabíveis.
16.4 Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não comparecer para assinar o
contrato,sem prejuízo das sanções aplicáveis, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao Edital.
17. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO
17.1 A execução dos serviços de elaboração dos diagnósticos, será solicitada através da Secretaria de Segurança e Trânsito,
sendo as quantidades e prazos conforme a demanda.
17.2 Caberá a Contratada a elaboração de diagnósticos e da situação atual, relatório Técnico para identificação de irregularidades,
conforme termo de referencia Anexo I.
17.3 Os pagamentos serão efetuados após a execução total dos serviços, devendo apresentar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e),
atestada pela Secretaria competente.
17.4 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou
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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. DA VISITA TÉCNICA
18.1 A visita técnica aos locais em que serão executados os serviços, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de
dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horário.Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, não
poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das
obrigações.
19. VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO E REAJUSTE
19.1 O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 57,
daLei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
19.2 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses contado da data limite para a apresentação das propostas.
19.3 A fiscalização do perfeito cumprimento do objeto desta licitação será feita através da Secretaria de Negócios Jurídicos,
sendoo gestor do Contrato a Sr. Fábio Teixeira Louro, CPF 303.116.97860, Secretario de Segurança Pública e Trânsito,
podendo acionar órgão técnico competente sempre que necessário.
19.3.1 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
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,
desistirdo 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
determinantesda punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
20.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso
nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
20.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
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20.4 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA,
no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, por meio de guia própria emitida pelo
CONTRATANTE.
20.5 As multas previstas no subitem 20.1. “b” não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do
certame da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
21 – DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 O proponente é responsável pela fidelidade legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato,
da ata de registro de preços ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
21.2 É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
21.3 Fica assegurado ao Município o direito de, por razões de interesse público, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em
parte, apresente 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 econsiderar-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, 28 de junho de 2022.

Sr. Antônio Claudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022
TERMO DE REFERÊNCIA
Processo Licitatório N° 3.291/202
1. Considerações Preliminares
1.1 O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para
elaboração de os diagnósticos da situação atual no ambiente do parque computacional no Município de Cosmópolis.
2. Especificação
LOTE 01
ITEM
01

QUANTIDADE
01

DESCRIÇÃO
Contratação de pessoa Juridica para elaborar diagnósticos da situação atual no ambiente do parque
computacional no Municipio de Cosmópolis,

3. Descrição dos Serviços:

Este documento estabelece as normas específicas para elaborar os diagnósticos e futuros projetos da situação atual nos prédios
do Município de Cosmópolis - SP.
O levantamento diagnostico e elaboração do relatório da situação atual no ambiente dos prédios atual gera, tipicamente,
benefícios tais como:
 Uma visão completa do seu ambiente atual de Tecnologia de Informação e Comunicação e ao mesmo tempo compará-lo a
cenários alternativos que possam otimizar o retorno dos investimentos em TIC já realizados e dos ainda a serem realizados;
 Possibilita que a prefeitura possa tomar decisões com a maior precisão sobre a estrutura de TIC;
 Disponibiliza as informações referentes à situação atual da estrutura, de necessidades futuras e opiniões embasadas de
especialistas de cada uma das áreas estudadas;
 Facilita a elaboração de projetos futuros de TIC, alinhados às ações estratégicas do município;
 Disponibiliza mais tempo das pessoas para realização de atividades chave e foco no crescimento do negócio, ao invés de
alocar tempo na solução de problemas de TIC.
A análise do levantamento da situação atual dos prédios, consiste na arquitetura da informação e na arquitetura de rede do
Município de Cosmópolis.
4. As atividades a serem desenvolvidas pela Contratada serão:
 Elaborar os diagnósticos e da situação atual das câmeras de segurança instaladas no Município de Cosmópolis-SP;
o Para assegurar o funcionamento e a confiabilidade dos dispositivos de segurança eletrônica, é necessário que haja a
manutenção regular. Por isso, a manutenção de câmeras de segurança deve sempre ser realizada para reparos preventivos
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ou corretivos a fim de preservar o bom desempenho dos equipamentos. Assim, os ajustes realizados a manutenção de
câmeras de segurança garantem que o sistema continue a funcionar com as mesmas qualidade e performance da primeira
instalação;
o O reparo preventivo é um modo de revisão contínuo dos equipamentos e deve ser feito para conservá-los em excelentes
condições de funcionamento. Por essa razão, a manutenção de câmeras de segurança tem o objetivo de minimizar as chances
de paralisações, além de preservar pelo bom estado de conservação dos aparelhos. Para isso, é feita a substituição ou reparos
mínimos dos componentes que se apresentem prejudiciais para o bom funcionamento do aparelho;
o Nesse sentido, a manutenção de câmeras de segurança atua com diversos recursos, como:
 Atualização do sistema dos aparelhos;
 Limpeza em todas as partes das câmeras;
 Regulagem e análise minuciosa em todo sistema, dentro e fora, da câmera.
o Essas atividades são importantes a fim de assegurar que todo o equipamento esteja em total condição de ser uso. Assim,
as chances de o aparelho parar de funcionar em casos de sinistros ou durante as adversidades do tempo são minimizadas;
o Outra modalidade desempenhada na manutenção de câmeras de segurança é o reparo corretivo. Este processo visa
eliminar qualquer defeito que já exista no aparelho, identificado através de um diagnóstico realizado – até mesmo na
manutenção preventiva. Ademais, a manutenção de câmeras de segurança dispõe também de serviços de correção de
anormalidades, com testes e regulagens necessários para que as câmeras voltem ao seu desempenho e condições normais;
 Levantamento da Arquitetura Tecnológica;
 Diagnóstico das dimensões básicas da Arquitetura de Informação da Prefeitura de Cosmópolis;
 Situação atual da infraestrutura tecnológica;
 Ambiente de dados, aplicações e sistemas existentes;
 Identificar os serviços de TI prestados pela Prefeitura de Cosmópolis;
 Rede de comunicação de dados e voz;
 Visita técnica na sede da Prefeitura de Cosmópolis para coleta de dados;
 Análise da documentação existente (topologia, arquitetura, inventário etc.);
 Serviços e aplicações utilizadas.
 Análise dos controles de segurança da informação.
4.1 Avaliação da Estrutura de Servidores e Aplicações.
 Análise da Infraestrutura e elementos de rede (dados e voz):
 Avaliação das características técnicas dos elementos de rede e de voz.
 Avaliação das características técnicas dos PABX utilizados.
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 Análise da estrutura atual em produção em relação à demanda e prospecção de tecnologia futura, identificando se a
organização se encontra sub ou superdimensionada, com o objetivo de ter infraestrutura adequada, com potencial para
suportar novas demandas ou demandas emergenciais, sem onerar tanto os gastos com tecnologia;
 Políticas de Qualidade de Serviço (QoS);
 Vistoria no CPD atual;
 Serviços, protocolos, aplicações;
 Definição dos Indicadores de desempenho para SLA;
 Características técnicas essenciais dos elementos de rede;
 Dimensionamento da rede (volume suportado de tráfego atual e futuro).

 Confiabilidade e disponibilidade da rede (requisitos de redundância).
4.2 LOCAL DO DIAGNÓSTICO
Prédios administrativos da Prefeitura Município de Cosmópolis - SP
4.3 VISTORIA
A vistoria aos locais em que serão executados os serviços, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades
existentes, mediante prévio agendamento de horário.
Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de
dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações.
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022
TERMO DE CREDENCIAMENTO
Processo Licitatório nº 3.291/2022
(Obs.: Apresentar fora dos envelopes – no credenciamento)
C R E D E N C I A L (MODELO)
Credencio o Senhor (a)______________________________________, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador
do Registro de Identidade nº__________________, expedido pela _______, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas
do Ministério da Fazenda, sob o nº ___________________, residente
na rua
_______________________________, nº _______, cidade de ___________como meu mandatário, para representar a
empresa ____________________, CNPJ ________________ podendo praticar todos os atos necessários relativos ao
procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de propostas, lances verbais e interposição de
recursos, renúncia ao prazo recursal e desistência expressa dos mesmos, concernente ao PREGÃO PRESENCIAL
Nº ...../2022 - PROCESSO N.º ......./2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
para elaboração de os diagnósticos da situação atual no ambiente do parque computacional no Município de Cosmópolis.

___________________, _____de ______________de 2022.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal (proprietário, sócio, dirigente ou procurador)
Nome:
RG:
Razão Social da empresa:
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ANEXO III – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022
Processo Licitatório nº 3.291/2022
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 IV - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022
Processo Licitatório nº 3.291/2022

(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 072/2022
Processo Licitatório nº 3.291/2022
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.

19

153

154

Cosmópolis, 29 de Junho de 2022

Semanário Oficial

Ano VI Edição 460

Prefeitura Municipal de Cosmópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8030/8045
E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br

ANEXO VI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022
Processo Licitatório nº 3.291/2022

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 VII - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022
Processo Licitatório nº 3.291/2022
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
A proposta deverá ser elaborada, obedecendo ao seguinte roteiro:
1 – REFERÊNCIAS DA EMPRESA:
Razão Social:_________________________________________________________________________________
CNPJ: ______________________________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________________
Fone:_________________E-mail: __________________________Contato: ______________________________
Banco que a empresa mantém conta corrente: ______________________________________________________
Agência: _______________ Conta Corrente N° ___________________________________________________
2. Especificação dos produtos:

LOTE 01
ITEM
001

QUANTIDADE
01

DESCRIÇÃO

Valor Unitário

Valor Total

Contratação de pessoa Juridica para elaborar diagnósticos da
situação atual no ambiente do parque computacional no Municipio
de Cosmópolis,
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$............................................(...............)

OBSERVAÇÕES:
- Validade da proposta será de 60 dias corridos a contar da abertura dos Envelopes nº 01 – Proposta;
- Nos preços ofertados deverão estar inclusos todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, fretes, embalagens,
seguros, descarga do produto e outras quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os produtos
ofertados;
- A proponente deverá informar os dados da pessoa que irá assinar o Contrato, caso for vencedora da licitação:

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

______________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA LICITANTE
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ANEXO VIII - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022
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 PrefeitoMunicipal Antônio Claudio Felisbino Junior, 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 global, sob a regência da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal
nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, mediante ascláusulas e condições a seguir pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este Contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para elaboração de
diagnósticos da situação atual no ambiente do parque computacional no Município de Cosmópolis .
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 desta licitação será feita através da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, sendo o
gestor do Contrato a Sr. Fábio Teixeira Louro, CPF 303.116.978-60, Secretario de Segurança Pública e Trânsito, podendo
acionar o órgão competente sempre que necessário e todo custo referente a esse processo é de responsabilidade do
fornecedor.
§ 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.
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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) 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;
c) Manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção desta contratação, bem como reapresentar os documentos com prazo de validade expirado.

II. O CONTRATANTE obriga-se a:
a) Proporcionar à CONTRATADA as condições necessárias à execução deste Contrato;
b) Pagar pelos serviços prestados;
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 serviços, nas condições especificadas neste Contrato e no Edital.
§ 2º - A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal na Secretaria responsável;
§ 3º - O pagamento devido pelo CONTRATANTE será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser informada
pela CONTRATADA após a execução total dos serviços, devendo apresentar a 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
exigira qualquer título, tempo ou forma.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 A execução dos serviços de elaboração de cálculos, será solicitada através da Secretaria de Negócios Jurídicos,
sendo asquantidades e prazos conforme a demanda.
6.2 Os serviços não compreendem a assessoria em audiências judiciais administrativas.
6.3 Caberá a Contratada analisar a sentença, interpretá-la e apresentar os cálculos.
6.4O Contratado fará acesso aos Autos da forma eletrônica, física, ou meio de digitalização das principais peças dos Autos
pela Contratante.
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CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO E REAJUSTE
7.1 O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 57,
daLei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
7.2 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses contado da data limite para a apresentação das
propostas.
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 nº8.666/93.
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 valorremanescente 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 doobjeto, com a consequente rescisão contratual; e
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente,
desistir doContrato 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 nosprazos 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.
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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 / 3812-8030/8045
E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 As despesas advindas do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
..............................................................
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
ProcessoLicitatório 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
Licitatórionº /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

_____________________
Contratante

de 2022.

__________________________
Gestor (a) do Contrato

_______________________
Empresa Contratada

Testemunhas:
1)

2)
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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 / 3812-8030/8045
E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br

ANEXO IX – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022
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: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para elaboração de os diagnósticos da situação atual no ambiente
do parque computacional no Município de Cosmópolis, 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 / 3812-8030/8045
E-mail: compras@cosmopolis.sp.gov.br/ www.cosmopolis.sp.gov.br
ANEXO X - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para elaboração de diagnósticos da
situação atual no ambiente do parque computacional no Município de Cosmópolis., 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:
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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HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022
A Prefeitura Municipal de Cosmópolis comunica que o Pregão Eletrônico nº 057/2022 - Aquisição
de uniformes para servidores municipais, foi homologado e adjudicado para a empresa J.A. Delforno
& Cia Ltda. Me.
Cosmópolis, 28 de junho de 2022.
Antônio Claudio Felisbino Junior – Prefeito Municipal.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Objeto

Aquisição de Munições para Treinamento e Armamento da Guarda
Municipal.

Favorecido

Companhia Brasileira de Cartuchos

Valor Total

R$ 14.034,60

Fundamento
Legal

Artigo 25, Inciso I da Lei nº 8.666/93

Justificativa

Anexa nos autos do processo de Inexigibilidade de Licitação nº
005/2022

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação em consonância com a justificativa
apresentada no Processo, nos termos do Artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.
Cosmópolis, 28 de Junho de 2022.
Antônio Cláudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal
SAÚDE
1.Comunicado de DEFERIMENTO
referente à:

de
Protocolo:
29/04/2022
Razão Social: GLOBE QUÍMICA S.A.
CNPJ:
03.198.606/0001-71
Protocolo:
4622/2022
Data Assunto: Solicita o Laudo Técnico
de
Protocolo:
26/04/2022 de
Avaliação
do
Estabelecimento
Razão Social: GLOBE QUÍMICA S.A. Deferida
em:
23/06/2022
CNPJ:
03.198.606/0001-71
Assunto: Solicita o Laudo Técnico
4.Comunicado de DEFERIMENTO
de
Avaliação
do
Estabelecimento
referente à:
Deferida
em:
23/06/2022
Protocolo:
5630/2022
Data
2.Comunicado de DEFERIMENTO
de
Protocolo:
25/05/2022
referente à:
Razão
Social:
JACQUELINE
LOPES
GRELLA
FARMÁCIA
Protocolo:
4623/2022
Data CNPJ/CPF:
11.813.687/0001-09
de
Protocolo:
26/04/2022 Assunto: Baixa de Responsabilidade
Razão Social: GLOBE QUÍMICA S.A. Técnica
(principal)em
nome
CNPJ:
03.198.606/0001-71 de
Jacqueline
Lopes
Grella
Assunto: Solicita o Laudo Técnico Deferida
em:
27/06/2022
de
Avaliação
do
Estabelecimento
Deferida
em:
23/06/2022
5.Comunicado de DEFERIMENTO
referente à:
3.Comunicado de DEFERIMENTO
referente à:
Protocolo:
5631/2022
Data
de
Protocolo:
25/05/2022
Protocolo:
4790/2022
Data Razão
Social:
JACQUELINE

LOPES
GRELLA
FARMÁCIA
CNPJ:
11.813.687/0001-09
Assunto:
Solicita
Assunção
de
Responsabilidade Técnica(principal) em
nome de Amanda da Rosa Silva, e Assunção
de Responsabilidade Técnica (substituta)
em nome de Jacqueline Lopes Grella.
Deferida
em:
27/06/2022
6.Comunicado de DEFERIMENTO
referente à:
Protocolo:
5632/2022
Data
de
Protocolo:
25/05/2022
Razão
Social:
JACQUELINE
LOPES
GRELLA
FARMÁCIA
CNPJ:
11.813.687/0001-09
Assunto: Solicita a Renovação de
Licença Sanitária do Estabelecimento
Deferida
em:
27/06/2022
7.Comunicado de DEFERIMENTO
referente à:
Protocolo:
4535/2022
de
Protocolo:

Data
25/04/2022
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Razão Social: FLAVIAGABRIELAFERREIRA
CNPJ:
32276058803
Assunto: Solicita a Renovação de
Licença Sanitária do Estabelecimento
Deferida
em:
27/06/2022

DO
BRASIL
LTDA
CNPJ/CPF:
05.439.635/0001-03
Assunto: Solicita a Renovação de
Licença Sanitária do Estabelecimento
Deferida
em:
27/06/2022

8.Comunicado de DEFERIMENTO
referente à:

11.Comunicado de DEFERIMENTO
referente à:

Protocolo:
6468/2022
Data
de
Protocolo:
27/06/2022
Razão
Social:
SUPERBERTON
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ:
08.346.737/0002-53
Assunto: Solicita a Renovação de
Licença Sanitária do Estabelecimento
Deferida
em:
28/06/2022

Protocolo:
4583/2022
Data
de
Protocolo:
26/04/2022
Razão
Social:
FISIOARTE
FISIOTERAPIA
EIRELI
ME
CNPJ:
22.500.050/0001-70
Assunto: Solicita a Renovação de
Licença Sanitária do Estabelecimento
Deferido
em:
27/06/2022

Protocolo:
5865/2022
Data
de
Protocolo:
06/06/2022
Razão Social: H & B SUPPLY COMÉRCIO DE PRODUTOS ANALÍTICOS
E LABORATORIAIS EIRELI - ME
CNPJ/CPF:
19.021.215/0001-17
Assunto: Solicita a Renovação de
Licença Sanitária do Estabelecimento
Deferida
em:
27/06/2022

9.Comunicado de DEFERIMENTO
referente à:
Protocolo:
6101/2022
Data
de
Protocolo:
10/06/2022
Razão
Social:
ANTIBIÓTICOS
DO
BRASIL
LTDA
CNPJ:
05.439.635/0001-03
Assunto: Solicita a Renovação de
Licença Sanitária do Estabelecimento
Deferida
em:
27/06/2022
10.Comunicado de DEFERIMENTO
referente à:
Protocolo:
6100/2022
Data
de
Protocolo:
10/06/2022
Razão
Social:
ANTIBIÓTICOS

12.Comunicado de DEFERIMENTO
referente à:
Protocolo:
6038/2022
Data
de
Protocolo:
09/06/2022
Razão Social: H & B SUPPLY COMÉRCIO DE PRODUTOS ANALÍTICOS
E LABORATORIAIS EIRELI - ME
CNPJ:
19.021.215/0001-17
Assunto: Solicita a Renovação de
Licença Sanitária do Estabelecimento
Deferida
em:
27/06/2022
13.Comunicado de DEFERIMENTO
referente à:

14.Comunicado de DEFERIMENTO
referente à:
Protocolo:
6467/2022
Data
de
Protocolo:
27/06/2022
Razão
Social:
PANIFICADORA
DARIELA
LTDA
ME
CNPJ/CPF:
08.287.822/0001-07
Assunto:
Solicita
a
renovação
de
licença
de
funcionamento
Deferida
em:
28/06/2022
COSMOPOLIS, Quarta-feira, 29 de
Junho de 2022
Rogerio Pissarra Scatena
Coordenador – Farmacêutico
Bioquímico
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CRF 14.537 Credencial 4949-2
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CÂMARA

Câmara Municipal de Cosmópolis
“Palácio 30 de Novembro”

RESUMO DOS TRABALHOS DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022,
REALIZADA DE FORMA ON-LINE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022, ÀS
18H30MIN., SEGUNDA-FEIRA, 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 da Ata da 20ª Sessão Ordinária do ano de 2022 –
aprovada por unanimidade.
4.
Leitura do Projeto de Lei nº 45/2022, de autoria do Poder Executivo,
que “Dispõe sobre a autorização de uso de bens públicos municipais e dá outras
providências”.
5.
Leitura do Projeto de Lei nº 46/2022, de autoria do Vereador Ricardo
Guimarães, que “Fica criada a Semana Municipal da Longevidade, no Município de
Cosmópolis”.
6.
Leitura da Emenda nº 11/2022, de autoria das Vereadoras Cristiane
Paes e Eliane Lacerda e Talita Chaves, e dos Vereadores André
Maqfran,Junior Vieira, Fernandinho Torres, Renato da Farmácia e Ricardo
Guimarães, Aditiva ao Projeto de Lei nº 45/2022, de autoria do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre a autorização de uso de bens públicos municipais e dá
outras providências”.
7.
Leitura e única discussão do Requerimento nº 212/2022, de autoria
dos Vereadores Dr. Eugenio, Adriano França, Junior Vieira, André Maqfran,
Cristiane Paes, Eliane Lacerda, Fernandinho Torres, Renato Trevenzolli,
Ricardo Guimarães e Talita Chaves, requerendo ao Executivo informações sobre
compras de medicamentos para a farmácia municipal, conforme especificado –
aprovado por unanimidade.
8.
Leitura e única discussão do Requerimento nº 213/2022, de autoria do
Vereador Renato da Farmácia, requerendo ao Executivo informações sobre os
uniformes escolares adquiridos pela Prefeitura Municipal de Cosmópolis, conforme
especificado, reiterando o solicitado através do Requerimento nº 170/2022 –
aprovado por unanimidade.
9.
Leitura e única discussão do Requerimento nº 214/2022, de autoria do
Vereador Renato da Farmácia, requerendo ao Executivo informações sobre a
emissão de diretrizes para loteamentos e aprovações – aprovado por unanimidade.
10. Leitura e única discussão do Requerimento nº 215/2022, de autoria da
Vereadora Eliane Lacerda, requerendo ao Executivo informar sobre a possibilidade
de disponibilização de mais linhas telefônicas ao Sistema de Atendimento Domiciliar
(SAD) e PSF Sidney Alves Aranha - Tide, ambos localizados na Rua Antônio Carlos
Azambuja, 212, Parque Residencial Rossetti – aprovado por unanimidade.
11. Leitura e única discussão do Requerimento nº 216/2022, de autoria da
Vereadora Eliane Lacerda, requerendo ao Executivo informações sobre o
1
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“Palácio 30 de Novembro”

atendimento de pacientes de Cosmópolis no Centro de Oncologia de Americana e
Região, conforme especificado – aprovado por unanimidade.
12. Leitura e única discussão do Requerimento nº 217/2022, de autoria da
Vereadora Cristiane Paes, requerendo ao Executivo informar sobre a possibilidade
de reforçar a segurança no prédio da Escola Alemã, no bairro Campos Salles –
aprovado por unanimidade.
13. Leitura e única discussão do Requerimento nº 218/2022, de autoria da
Vereadora Cristiane Paes, requerendo ao Executivo informar sobre a possibilidade
de criar espaço no Bosquinho para abrigar aves silvestres impossibilitadas de voltar ao
habitat natural – aprovado por unanimidade.
14. Leitura e única discussão do Requerimento nº 219/2022, de autoria
dos Vereadores Junior Vieira, Adriano França, André Maqfran, Cristiane Paes,
Eliane Lacerda, Dr. Eugenio, Fernandinho Torres, Renato da Farmácia, Renato
Trevenzolli, Ricardo Guimarães e Talita Chaves, requerendo ao Executivo
informações sobre a lista de material farmacológico adquirido com os recursos do
Fundo Nacional de Saúde – aprovado por unanimidade.
15. Leitura e única discussão do Requerimento nº 220/2022, de autoria do
Vereador Fernandinho Torres, requerendo ao Executivo informar sobre a
possibilidade de autorizar a permanência de veículos de FOOD TRUCK, diariamente,
na rua paralela à Avenida da Saudade, em frente ao SESI – aprovado por
unanimidade.
16. Leitura e única discussão do Requerimento nº 221/2022, de autoria do
Vereador Fernandinho Torres, requerendo ao Executivo, através da Secretaria de
Segurança Pública e Trânsito, informar sobre a possibilidade de providenciar
demarcação de canalização na Rua 7 de Setembro esquina com a Rua Presidente
Getúlio Vargas, bem como proibir o estacionamento de veículos nas proximidades,
conforme especificado – aprovado por unanimidade.
17. Leitura e única discussão da Moção nº 24/2022, de autoria do Vereador
Adriano França, apresentando CONGRATULAÇÕES à Academia Kyokushinkai
Cosmópolis – aprovada por unanimidade.
18. Palavra dos Senhores Vereadores.
19. Leitura da ementa da Indicação nº 05/2022, de autoria do Vereador Dr.
Eugenio, solicitando ao Executivo que seja verificada a possibilidade de adesão ao
Projeto Cesta Verde, em parceria com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo.
20. Comunicações à Casa.
21. Intervalo Regimental - dispensado.
2ª PARTE – ORDEM DO DIA
1. Segunda discussão da Emenda nº 07/2022, de autoria do Vereador
Junior Vieira, Aditiva e Modificativa ao Projeto de Lei nº 35/2022, de autoria
do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração
e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023, e dá outras
providências” – aprovada por unanimidade.
2. Segunda discussão da Emenda nº 08/2022, de autoria da Mesa Diretora,
Aditiva ao Projeto de Lei nº 35/2022, de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei
Orçamentária para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências” –
aprovado por unanimidade.
2
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3. Segunda discussão da Emenda nº 09/2022, de autoria dos Vereadores
do Legislativo, Aditiva e Modificativa ao Projeto de Lei nº 35/2022, de
autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para
elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023, e dá
outras providências” – aprovada por unanimidade.
4. Segunda discussão da Emenda nº 10/2022, de autoria dos Vereadores
do Legislativo, Aditiva e Modificativa ao Projeto de Lei nº 35/2022, de
autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para
elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023, e dá
outras providências” – aprovada por unanimidade.
5. Segunda discussão do Projeto de Lei nº 35/2022, de autoria do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução
da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências” –
aprovado por unanimidade.
6.
Leitura e única discussão do Requerimento nº 222/2022, de autoria de
Vereadores do Legislativo, requerendo que sejam dispensados os interstícios e
demais formalidades regimentais, para que seja submetido em discussão o Projeto de
Lei nº 45/2022, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a autorização de
uso de bens públicos municipais e dá outras providências” – aprovado por 10 votos
favoráveis e 1 voto contrário.
7.
Única discussão do Projeto de Lei nº 45/2022, de autoria do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre a autorização de uso de bens públicos municipais e dá
outras providências” – aprovado por unanimidade.
8.
Única discussão da Emenda nº 11/2022, de autoria das Vereadoras
Cristiane Paes e Eliane Lacerda e Talita Chaves, e dos Vereadores André
Maqfran,Junior Vieira, Fernandinho Torres, Renato da Farmácia e Ricardo
Guimarães, Aditiva ao Projeto de Lei nº 45/2022, de autoria do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre a autorização de uso de bens públicos municipais e dá
outras providências” – aprovada por unanimidade.
9. Segunda discussão do Projeto de Lei nº 42/2022, de autoria do Vereador
Junior Vieira, que “Dispõe sobre a divulgação mensal dos casos de dengue
constatados no município de Cosmópolis” – aprovado por unanimidade.
PLENÁRIO JOÃO CAPATO, 27 DE JUNHO DE 2022.
Renato Trevenzolli
Presidente
Publicado na Secretaria na data “supra”.
Maria Cristina Mathenhauer Guerreiro
Supervisora Legislativa Administrativa

3
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RESUMO DOS TRABALHOS DA 9ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2022,
REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022, ÀS 19H51MIN. , SEGUNDA-FEIRA, DE
FORMA ONLINE, 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

1.
Chamada dos Senhores Vereadores.
2. Redação Final do Projeto de Lei nº 35/2022, de autoria do Poder Executivo,
com as Emendas nºs 7, 8, 9 e 10/2022, de autoria de Vereadores do Legislativo,
que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei
Orçamentária para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências” –
aprovada por unanimidade
3. Redação Final do Projeto de Lei nº 45/2022, de autoria do Poder Executivo,
com a Emenda nº 11/2022, de autoria das Vereadoras Cristiane Regina Paes,
Eliane Ferreira Lacerda Defaveri, Talita dos Santos Pereira Chaves, e dos
Vereadores André Luiz Barbosa Franco, Anézio Vieira da Silva Junior,
Fernando Wilson Aguiar Torres, Renato Muniz de Andrade e Ricardo
Fernando Guimarães, que “Dispõe sobre a autorização de uso de bens públicos
municipais e dá outras providências” – aprovado por unanimidade.
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 27 DE JUNHO DE 2022.

Renato Trevenzolli
Presidente
Publicado na Secretaria na data “supra”.
Maria Cristina Mathenhauer Guerreiro
Supervisora Legislativa Administrativa
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO
CONTRATO Nº 09/2018
Contratante: Câmara Municipal de Cosmópolis
Contratado: TICAMP Tecnologia da Informação e Comunicação de Campinas Ltda - EPP.
Objeto: Contrato de prestação de serviços de assistência técnica corretiva e preventiva
nos equipamentos do sistema de telefonia interna da Câmara Municipal de Cosmópolis,
decorrente do Processo nº 23.433/2018.
Valor: R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) por mês, totalizando R$ 1.656,00 (Um mil,
seiscentos e cinquenta e seis reais) anual.
Dotação Orçamentária:
Conta: 18
Órgão: 02
Unidade Orçament.: 02.01
Unidade Executora: 02.01.01
Funcional: 010310001
Proj./Ativ.: 2031000
Cat. Econ.: 33.90.39.00.0000
Desdobramento: 33.90.39.05.0000
Fonte de Recursos: 01

Crédito Orçamentário
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES
Gestão da Câmara Municipal
Manutenção das atividades da Câmara Municipal
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
TESOURO

Vigência do Contrato: 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023.
Data do Termo Aditivo: 24 de junho de 2022.
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 24 DE JUNHO DE 2022.
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COMUNICADO RECESSO PARLAMENTAR
MÊS DE JULHO
A Câmara Municipal de Cosmópolis comunica aos munícipes que, em
conformidade com a Lei Orgânica Municipal, o Legislativo
Cosmopolense estará em recesso parlamentar no período de 1º a 31
de julho de 2022, encontrando-se, contudo, em funcionamento para
atender a população cosmopolense.
Além disso, a Comissão Representativa de Vereadores estará à
disposição no período de recesso para atender todas as questões que
surgirem nesse período.
As sessões ordinárias voltarão a serem realizadas todas as segundasfeiras, às 18h30min., no Plenário João Capato, a partir do dia 1º de
agosto.
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 27 DE JUNHO DE 2022.

Renato Trevenzolli
Presidente
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO Nº 08/2021

Contratante: Câmara Municipal de Cosmópolis
Contratada: PDG Reality Construtora e Engenharia Eireli
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de
motorista, conforme as condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de
Referência, decorrente do Pregão Presencial nº 04/2021, Processo nº 25.108/2021.
Valor: R$ 6.367,35 (seis mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco
centavos), totalizando R$ 76.408,20 (setenta e seis mil quatrocentos e oito reais e
vinte centavos) no período de 12 meses.
Dotação Orçamentária:
Conta: 18
Órgão: 02
Unidade Orçamentária.: 02.01
Unidade Executora: 02.01.01
Funcional: 010310001
Proj./Ativ: 2031000
Cat. Econômica: 33.90.39.00.0000
Desdobramento: 33.90.39.79.0000
Fonte de Recursos: 01

Crédito Orçamentário
Câmara Municipal de Cosmópolis
Poder Legislativo
Câmara de Vereadores
Gestão da Câmara Municipal
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Tesouro

Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, a contar de 05 de julho de 2022.
Data do Contrato: 28 de junho de 2022.
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 28 DE JUNHO DE 2022.

