COMPANHA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB

PREGÃO ELETRONIC0 20/2018/308
CONTRATANTE: CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÁO
PAULO - UGE 263101
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÓNICO

TIPO DELICITAÇÃO:MENORPREÇO
ÓRGÃO EXECUTOR; DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA
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OFERTA
DECOMPRA
26310126097201
80C..ÉD.l.â.g
A CETESB COMPANHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO torna
público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÓNICO com a
utilização de recursos de tecnologia da informação denominada "Bolsa
Eletrõnica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP"
que será regida pela Lei Federal n' 10.520/2002, pelo Decreto Estadual n' 49,722/2005
e pelo Regulamento de Pregão da CETESB. aplicando-se, subsidiariamente. no que
couberem. as disposições da Loi Federal no 13.303/20i6. do Decreto Estadual n
47.297/2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
l

:-OBJETO;

Fornecimento

de

l

(um)

extrator

por

solvente

à

alta

temperatura e alb pressão para amostras sólidas, conforme especificação
técnica e demais condições constantes deste Edital. e seus anexos
l .l
Os equipamentos poderão será.ofertados para importação direta pela
CETESB;
1.2

As licitantes interessadas em participar deste Edital deverão ser

a) representante técnica no Brasil. caso ofereça equipamento de origem externa

b) representante técnica ou fabricante do equipamento: caso
equipamento produzido no Brasil
2

ofereça

FORMADEENTREGADAPROPOSTA

2.1 As propostas deverão obedecer às especificaçõesdeste Edital e seus
anexos e deverão ser encaminhadas por meio eletrõnico após o registro dos
interessados em participar do certame e o credenciamento de seus
representantes no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Sãa
Paulo.CAUFESP

2.2 .A sessão pública.de processamentodo Pregão Eletrõnicoserá realizada
no endereço eletrõnico wwE:beç:gp:sgy:b! no dia e hora mencionados; no
preâmbulodeste Edital e será conduzida pelo pregoeiro com o auxilio da equipe
de apoio. .designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema

pela autoridadecompetente
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CETESB

3

PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a
Administração,Estadual que estiverem registrados no Cadastro Unificado de
Fornecedoresdo Estado de .São Paulo. CAUFESP. em atividade económica
compatível com o seu .objeto, sejam detentores de senha para participar de
procedimentos eletrõnicQS, tenham credenciado os seus representantes' na
forma estabelecidano Regulamentodo Pregão Eletrõnico. anexo à Resolução
SF 23 de 25/07/2005e atendam aos requisitosestabelecidos no item 1.2 deste
Edital

3.2 0 íegistro no Cadastro Unificado de Fomecedores do Estado de São
Paulo. CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome
da licitante no sistema de pregão eletrõnico e a senha de acesso deverão ser
obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação
em qualquer pregão eletrõnico realizado por intermédio dó Sistema BEC/SP

3.31 As infomlações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a

serem cumpridospara o tregistro no CAUFESP,o credenciamentode
representantes e obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço
eletrõnico www.bec.sp.aov. br.

3.4 Não serão admitidas as participações, neste certame licitatória. de pessoas
físicas ou jurídicas:
3.4.1 Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso.
ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública
estadual, direta e indireta, com base no artigo 87, incisa 111,da Lei Federal

8.666/1993.no artigo 7' da Lei Federaln' l0.520/2002e artigo 38, da Le
Federaln' 13.303/2016;

3.4.2 Que ten ham sido declaradas inidõneas pela Administração Pública federal,
estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, incisa IV. da Lei Federal n'
B.666/1993;

3.4.3 Que possuam vínculos de natureza técnica. comercial. económica,
financeira ou trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor

do edital ou algum dos membrosda respectivaequipe de apoio, nos termos do
artigo 38, parágrafo único da Lei Federal n' 13.303/201 6;
3.4.4 Qüe não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativamente ou judicialmentet
3.4.5 Que estejam reunidas em consórcio, ou seja, controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre sil

3.4.6 Que tenham sido proibidaspelo Plenáriodo CADE de participarde
licitações promovidas pela.Administração Pública federal. estadual. municipal,
direta e indireta. em virtude de prática de infraçào à ordem económica. nos
tempos do artigo 38,,incisa 11.da Lei Federal n' 12.529/2011;

3.4.7.Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em
virtude de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa
ambiental, nos termos do art. 72. $ 8', .incisa V. da Lei Federal n' 9;605/1998
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COMPANHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
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3.4.8 Que tenham sido proibidas de contratar cara o Poder Público em razão de
condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da
LeiFederalno 8.429/1992;
3.4.9 Que tenham sido declaradas inidõneas para contratar com a Administração

Pública pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Pauta, nos
temposdo artigo 108, da Lei Complementar Estadual n' 709/1993;
3.4.10 Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas
inidõneas para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e
indireta. por desobediência à l.ei de Acesso à Informação, nos tempos do artigo
33. incisos IV e V. da Lei Federal n' 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V.
do Decreto Estadual n$ 58.052/2012.
3.5 A participação no ceRame está condicionada. ainda. a que o interessado
ao acessar inicialmente o ambiente eletrõnico de contratações do Sistema
BEC/SP. declare. mediante assinalação nos campos próprios. que inexiste
qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação,

queconhece
e aceitaos regulamentos
do SistemaBEC/SP
e que se
responsabiliza pela origem e procedência dos bens que cotar.

3.6 A licttante responde integralmente por.todos os ates praticados no pregão
eletrõnico. por seus representantes devidamente credenciados. .assim como
pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente.
inclusive por pessoa não credenciada como sua representante
3.7 Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante
em cada pregão eletrõnico.
3.8 0 envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as
condições e obrigações inerentes ao certame.
3.9

Para o exercício. do direito

de preferências.de

que

trata .â Lei

Complementar 123/2006. a condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP. Para tanto a
licitante deverá manter seu registro.atualizada. isto é. a documentação exigida
deve estar dentro do prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias
4

PROPOSTACOMERCIAL

4.1 As propostas deverão ser enviadas por meio eletrõnico disponível no
endereço www.bec.sp.gov.br na opção PREGÃO - ENTREGAR PROPOSTA,
até o dia e horário previstos no preâmbulo, devendo a licttante. para fomlulá-las,
assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação
constantes do Edttal

4.2

As propostas de preços oferecidas para materiais nacionais ou

nacionalizados deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional (Real),

em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária,considerandoa entregados bens por conta e risco da licitante
vencedora, incluindo tributos. transporte. seguro, carga e descarga na(s)
localidade(s) discriminada(s) na Anexo 3.
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4.2.1 As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto
desta licitação. sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou
qualquer outra condição não prevista no Edital e seus anexosl
4.2.2 As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo
Simples Nacional. ante as vedações previstas na Lei Complementar Federal n'
123/2006, não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário
diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sob pena de não aceitação dos preços
ofertados pelo Pregoeiro;
4.2.2.1 Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno

porte Qa situação descrita no item 4.2.2 deverá requerer ao órgão fazendário
competente a sua exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que celebrado o contrato, nos termos do artigo 30.
capot, incisa 11.e $1', incisa 11.da Lei Complementar Federal n' 123/2006,
apresentando à Administração a comprovação da exclusão ou o seu respectivo
protocolo;
4;2.2.2 Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que
trata o item 4.2.2.1, caberá ao ente público contratante comunicar,o fato ao
órgão fazendário competente. solicitando que a empresa seja excluída de ofício
do Simples Nacional, nos termos do artigo 29. inciso }'. da Lei Complementar
Federalno123/2006
4.3 A proposta de preços oferecida para importação direta pela CETESB
deverá ser apresentada em moeda nacional e em moeda estrangeira, com a
inclusão do frete interno, despesas com documentação(se houver) e frete aéreo
internacional.

4.3.1 0 valor em moeda nacional deverá ser obtido tomando-secomo base o
valor em moeda estrangeira. utilizando-se o cálculo e as allquotas estabelecidas
na PLANILHA DEMONSTRATIVA DA CONVERSÃO, anexo 2 do Edital;
4.3.2 Se a proposta oferecida para importação direta for vencedora do certame,
o valor em reais negociadoserá reconvertido para o valor em moeda estrangeira
utilizando-se a mesma planilhal

4.3.3 As propostas apresentadas com cálculo e alíquotas diferentes das
estabelecidas na PLANILHA DEMONSTRATIVA DA CONVERSÃO, serão
desclassificadas
4.4 A conversão dos preços ofertados em moeda estrangeira para moeda
nacional deverá ser efetuada com base na taxa de conversão(venda) apurada
pelo Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), utilizando-se como base a dab

de início do prazoparaenvioda proposbeletrõnica,
constante
no
preâmbulo do Edital.
4.5

O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (séssenta) dias

4.6

Prazo de entrega: máximo de 120 (cento e vinte) dias contado da data da

assinatura do contrato (para bens nacionais ou nacionalizados)e cortado da
CETESB

AmD8nbldoE61Düode3H Favo

: Ay.piu. FreüBnm HDm18nn
JL. 34s--cEP H4$b9ao

sâop8ulo $p lol.: [Q«11) 313}

]DaQFn=(Dxxl1}
313334a2=c
Npl n.p43778491Dool
w70=1niQESI'n.B
la9 a9137&118nIn$chAnb.n.T&a30313
7- siH:wuBlgghsEgabt

COMPANHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB

data da abertura da Carta de Crédito(para bens ofertados para importação
direta)
4.7 ' O(s) licitante(s) dententor (es) da melhor oferta deverá. quando solicitado
pelo pregoeiro encaminhar em campo próprio do sistema, como anexo da
proposta, a Planilha Demonstrativa da Conversão. bem como a descrição do
material ofertado. com a indicação da procedência. marca e modelo, catálogos,
garantia. em conformidade com as especificaçõescontidas no anexo 3 do edital.
4.8

As

garantias

mínimas

exigidas'. para

cada:.. equipamento

são

as

discriminadas no Anexo 3 (especificação técnica) e começarão a contar a partir
da data do recebimento definitivo dos equipamentos
4.9

Os valores constantes da proposta serão fixos e irreajustáveis

4.10

Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital

5

DOCUMENTAÇÃOPARAHABILITAÇÃO

O julgamento da habilitação se processará na. forma prevista no item
PROCEDIMENTOE JULGAMENTO". deste Edital. mediante o exame dos
documentos a seguir relacionados:

5.1

HABILITAÇAOJURIDICA

5.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado üa
Junta Comercial. em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa
devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar. adequado à Lei Federal no
12.690/2012, e no caso de sociedades por ações, deverá vir acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

5. 1.2 Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova ~dediretoria em exerciciol
5.1.3 Decreto de autorização. em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país;
5.1.4 Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente. quando a atividade assim o exigir;
5.1.5 Registro comercial, no caso de empresa individual
5.1.6 Registro empresarial na Junta Comercial, no casar de empresário
individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELl;

5.1.7 Registro perante a entidade estadual da Organizaçãodas Cooperativas
Brasileiras. em se tratando do sociedade cooperativa
5.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);

CETESB
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COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÁO PAULO

CETESB

5.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual. relativo à sede

da licitante. pertinente ao seu ramo de atividade e compatívelcom o objeto do
certame
5.2.3 Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual. da sede ou

domicílioda licltantel

5.2.4 Prova de regularidade de débito com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

5.2.5 Prova de regularidade de débito com a Fazenda Federal comprovando
regularidade fiscal. de todos os tributos federais, inclusive contribuições
previdenciárias
5.2.6 Prova de regularidade de débito trabalhista

s.3

QUALIFICAÇÃO KCdNÕWICO FINANCEIRA

5.3.1 Certidão negativa de falência. concordata,recuperaçãojudicial e
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da. sede da pessoa jurídica. ou de
execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa físicas

5.3.1.1 Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária. a certidão
mencionada acima deverá ser substituída por certidão negativa de ações de
insolvênciacivill

5.3.1.2 Caso o licitante esteja em recuperaçãojudicial ou extrajudicial,deverá
ser comprovado o acolhimento do. plano de recuperação judicial ou a
homologação do plano de recuperação extrajudicial. conforme o caso

5.4 :'OUTRASCOMPROVAÇOES
5.4.1 Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade
com o modelo constante do Anexo 4.1. atestando .qoe

a) se encontra em situação regular perante o Ministériodo Trabalho no que sé
refere a observância do disposto na incisa XXXlll do artigo 7.' da Constituição
Federal
e

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração,
inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual Ro l0.218/19991
c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho. nos termos do
artigo ll 7. parágrafo único, da Constituição Estaduall
5.4.2 Declaração subscrita por representante legal da licitante, em confomlidade

com o modelo constantedo Anexo 4.2. afirmandoque sua propostafoi
elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a

coibiafraudes. corrupçãoe a prática de quaisqueroutros ates lesivos à
Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal no
12.846/ 201 3 e ao Decreto Estadual rio 60.106/2014.

5.4.3 Em se tratarlda de microempresa ou de empresa de .pequeno porte,
declaração subscrita por representante legal da licitante. em conformidade com
o modelo constante do Anexo 4.3, declarando seu enquadramento nos critérios
previstas no artigo 3' da Lei 'Complementar Federal n' 123/2006, bem como sua
nào inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.
CETESB
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5.4.4 Em se tratando de cooperativaque preencha as condiçõesestabelecidas

no art. 34i da Lei Federaln' 11.488/2007,
declaração
subscritapor
representantelegal da licitante, em conformidade com o modelo constante do
Anexo 4.4, declarando que seu 'estatuto füi adequado à Lei Federal n'
12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no incisa ll do capot
do art. 3' da Lei Complementar Federal n' 123/2006

5.4.5. Além das declarações exigidas nos itens 5.4.3 e 5.4.4. á comprovação da
condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa

que preencha
as condições
estabelecidas
no art. 34. da Lei Federaloo
11.488/2007, deverá ser realizada da seguinte forma:
5.4.5.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela
Junta Comercialcompetentes
5.4.5.2. Se sociedade simples. pela apresentação da 'Certidão de Breve Relato
de Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte'. expedida pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;

5.4.5.3. Se sociedade cooperativa, pela ' Demonstraçãodo Resultado do
Exercício ou documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite

definido no incisa ll do.capuz do art. 3' da Lei ComplementarFederal n
123/2006.

5.4.6 Declaração assinada por representante legal de que a Licttante é
representante.técnica no Brasil. do equipamento oferecidosno caso do mesmo
ser de origemextema

5.4.7 Declaraçãoassinadapor representantelegal de que a Licitanteé
representantetécnica ou fabricante do equipamento. no caso do mesmo ser
produzido no Brasil

5.5

0BSERVAÇOES

5.5.1 A CETESB considerará como prazo de validade das Certidões 180 (cento
e oitenta) dias coMdos contado da data da emissão da mesma. salvo se outro já
estiver expresso no próprio documental

5.5.2 Se a licitante for isenta de recolher quaisquer dos tributos mencionados
no Edital, deverá apresentar certidão emitida pelo órgão competente informando

aisenção
5.5.3 Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte. não

será exigida comprovação de regularidade fiscal. 'mas será obrigatória a
apresentaçãodos documentos relacionados no item. ainda que os mesmos
veiculem restrições impeditivas à referida comprovaçàal

5.5.4 A prova relativa à regularidade fiscal deverá ser feita mediante a
apresentação das Certidões Negativas mencionadas nos Itens 5.2.3 a 5.2.5 ou
Certidão Positiva com efeito de Negativa ou, ainda, Certidão Positiva cujos
débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por
decisão judicial. devendo esta situação ser comprovada porCertidão de objeto e
pé da respectivaaçãojudicial;

CETESB
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7.2 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará 0 atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
7.3

Serão desclassificadas as propostas

a)

cujo objeto não atenda às especificaçõestécnicas, prazos e condições

fixadas no Edital;

b) . que apresentem preço ou vantagem baseado exclusivamente em proposta
das demais licttantes;

c)
que apresentarem cálculo e alíquotas diferentes das estabelecidas na
Planilha Demonstrativa da Conversão (para materiais oferecidos para
importação direta pela CETESB)
7.3.1 A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro
7.4
0 eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo
sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto e nova

grade ordenatória será. divulgada pelo sistema, contendo a relação das
propostas classificadas e das desclassHcadas.
7.5
Será iniciada a etapa de.lances. para a qual serão convidadas a participar
todas as licitantes detentoras de propostas classificadas.
7.6
A formulação de lances será efetuada, exclusivamente. por meio do
sistema eletrõnico

7.7 0s lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes.
inferiores à proposta de menor preço ou inferiores ao do último valor
apresentado pela própria licitante, observada em ambos os casos a redução
mínima constante da tabela abaixo, aplicável. inclusive, em relação ao primeiro
formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois)
ou mais lances do mesmo valor.

7.8

ITEM

REDUÇÃO MINIMASOBREO
VALOR UNITÁRIO(R$)

01

1.500,00

A etapa de lances terá a duração inicial de 15 (quinze) minutos

7.8.1 A duraçãoda etapa de lances será prorrogadaautomaticamentepelo
sistema visando a continuidade da disputa quando houver lance ofertado nos
últimos 3 (três) minutos ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.
até que não sejam registrados quaisquer lances.
7.9 No decorrer da etapa de lances as licitantes serão informadaspelo
sistema eletrõnico

a)
dos lances admitidos e dos .inválidos. horários de seus registros no
sistemae respectivosvalores;
b)

do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.
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7.10

A etapa de lances será considerada encerrada quando atingido o terceiro

minuto contado do registro no sistema do último lance que ensejar a
prorrogação

7.'11 Encerrada a etapa de lances. o sistema divulgará a nova grade
ordenatória contendo a classificação final, em ordem crescente de valores
referente ao último preço ofertado

7.12 Com base nessa classiülcaçãoe caso a detentora da melhor oferta não
seja microempresa-ou empresa de pequeno porte. será assegurada preferência
às mesmas, observadas as seguintes regras

a)
O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte,
detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais
ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada.
para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5
(cinco) minutos. sob pena de preclusão do direito de preferência(em caso de
empate, a convocação será decidida por sorteio realizado pelo sistema);

b)

Não havendoa apresentação
de novopreço,inferiorao preçoda

proposta melhor classificada.serão convocadas para o exercício do direito de
preferência, por ordem de classificação, as demais microempresas e empresas
de pequeno porte. cujos valores das propostas. se enquadrem nas condições
Indicadas no subitem acima

7.13 0 Pregoeiro poderá negociar.com o autor da oferta de menor valor.
mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do
preço

7.14 Depois de realizados os procedimentos acima, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade do menor preço e decidirá motivadamente a respeito
7.15 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado, apurados
mediante pesquisa realizada pela CETESB. devidamente acostada aos autos do
processo licitatório
7.16. Na mesma sessão pública, o Pregoeiro soliçitará da licitante detentora da
melhor oferta o envio. no campo próprio do sistema, da planilha de proposta

detalhada. elaborada de acordo com o modelo do Anexo l deste Edital.
contendo o(s) preço(s) unitário(s) e o($) novo(s) valor(es) total(is) para a
contratação a partir do valor total final obtido no certame
7.17. A planilha de proposta deverá conter indicação da procedência, marca e

modelo do produto ofertado, obsewadas as especificaçõestécnicasconstarltes
do Anexo 3

7.18. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar aos licitantes os
esclarecimentos que julgar necessários
7.19. A critério do Pregoeiro. a sessão pública poderá ser suspensa por até 02

Idois) dias úteis para a apresentaçãoda planilha de proposta em conformidade

com o modelo do Anexo l .

7.20. Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigação
estabelecida no item 7.16.. sua proposta não será aceita pelo Pregoeiro
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7.21 Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao
julgamento da habilitação. obsewando as seguintes diretrizes

a)

A .verificação dos dados e informaçõesdo autor da oferta aceita

existentes no CAUFESP e extraídos dos documentos
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO deste Edital;

indicados no item

b)
Caso os dados e informações existentes no CAUFESP não atendam aos
requisitos estabelecidos no item DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, o
Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou

falhas, mediante consultasefetuadaspor outros meios eletrõnicoshábeis de
informações
c)
Essa verificação será verti«lcada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública,
devendo ãer anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por
meio eletrõnico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;
d)
A licitante poderá. ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas.
relativas ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação
estabelecidos no Edital. mediante a apresentação de novos documentos ou a
substituição de documentos anteriormente ofertados, desde que os envie no
curso da própria sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação;
o)
A CETESB nào se responsabilizarápela eventual indisponibilidadedos
meios eletrõnicos hábeis de infomlações ou dos meios para a transmissão de
cópias de documentos. Na hipótese de ocorrerem essas indisponíbllidades e/ou
não sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, a licitante
será habilitada, mediante decisão motivada;
f)
'Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos documentos
enviados por meio de fac-símile ou correio eletrõnico deverão ser apresentados
na DIVISÃO DE SUPRIMENTOS. sita na Av. Professor Frederico Hermann Jr..

345. 3o andar,Alto de Pinheiros,São Paulo. Capital. em até 02 (dois) dias após
o encerramento da sessão pública. sob pena de inviabilidade do respectivo ato
de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis;

g) '
Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certames
h)

Por meio'de aviso lançado no sistema. o Pregoeiro informará aos demais

licitantes que poderão consultar as informações cadastrais da licitante
vencedora. utilizando a opção disponibilizada no próprio sistema. Deverá, ainda
informar, quando for o casa, o teor dos documentos recebidos porfac-símile ou
outro meio eletrõnicol

i)

A licttante habilitada na condição de..microempresa ou empresa de

pequenoporte deverá comprovar.
sua regularidadefiscal, mediantea
apresentação das competentes certidões negativas de débitos ou positivas com

efeito de negativas,no prazode 5 (cinco)dias úteis,prorrogávelpor igual
período a critério da CETESB. sob pena de decadência do direito à contratação,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveisl
j)
Ocorrendo a habilitação na forma acima indicada, a sessão pública será
suspensa pelo Pregoeiro para que a licitante vencedora possa nos prazos
estabelecidos, comprovar a regularidade fiscall
k)
Por ocasião da retomada da sessão. o Pregoeiro decidirá motivadamente
sobre a comprovaçãoou não da regularidadefiscal, ou sobre a prorrogaçãode
prazo para a mesma comprovação.
CETESB
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7.22 Se a oferta não for aceitável, se o licttante desatender às exigências para
a habilitação ou não sendo sanada a irregularidade fiscal (se houver) na
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente de menor preço. negociara com o seu autor.
decidirá sobre a sua aceitabilidade e. em caso positivo. verificará as condições
de habilitaçãoe, assim, sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável
cujo auto atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado
ven(ndnr
B

RECURSO,ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

B.l

Divulgado o vencedor ou. se for o caso. saneada a irregularidade fiscal, o

Pregoeiroinformará às licitantes. por meio de mensagemlançada no sistema,
que poderão interpor recurso. imediata e motivadamente, por meio eletrõnico,
utilizando exclusivamente o campo próprio disponibilizado no sistema
B.2 Havendo manifestação motivada da intenção de interposição de recurso,
o Pregoeiro lançará mensagem no sistema informando
a)
Aos recorrentes que poderão apresentar as razões do recurso. no prazo
de 3 (três) dias após o encerramento da sessão pública;

b)
Aos demais licitantes que poderão apresentar contra razões. em igual
número de dias, os quais começarão a contar a partir do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos

8.3 As razões de recurso e as contra razões serão oferecidas, por meio
eletrõnico. no sítio wwe:beç:$p:oQv:b!,opção RECURSO,e a apresentação de
documentos, se houver, será efetuada mediante protocolo, na Divisão de
Suprimentos. sita na Av. Professor Frederico Hermann Jr. .' 345, 3' andar. Alto de
Pinheiros, São Paulo, Capital, observados os prazos estabelecidos.

8.4 A ausênciade manifestaçãoimediata e motivadada licitante importará a
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo
Pregoeiro à licitante vencedora na própria sessão e o encaminhamento do
processo à autoridade competente para a homologação

8.5

Interpostoo recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderara sua decisão ou

encaminha-lo devidamente informado à autoridade competente. para decisão

8.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos ates praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto da certame à licitante vencedora e
homologará o procedimento licitatório.

B.7

0 recurso terá efeito suspensivo e o .seu acolhimento importará a

invalidação dos ates insuscetíveis de aproveitamento
B.8

A adjudicação será feita pelo valor global

8.9

Após a devida comunicação,a licitantevencedoraterá o prazo de até (05)

cinco dias para assinatura do Contrato.

8.10 .Para a celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter as
mesmas condições da habilitação.

8.11 Caso a proposta vencedora tenha sido apresentada para importação
direta pela CETESB. esta será convertida para a moeda de origem utilizando-se
CETE$B=CQnpaNiiBAR#eFRaldDEHadpdeS3D Pnulc>=$odB;Av PnJr FTBdBrhoHemnn Jr. 34b=CEP aS459 gQO
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a mesma taxa de conversãoe a mesma planilha demonstrativade conversão
Anexo2 do Edital
9

DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÓNICO

9.1 Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrõnico.
durante a sessão pública, respondendo pelos ónus decorrentes de sua
desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema.
9.2 A desconexão do sistema eletrânico com o pregoeiro, durante a sessão
pública. implicará

a)
Na sua suspensãoe na sua retomada. no ponto em que foi suspensa,
sem prejuízo dos ates realizados até então. quando a mesma ocorrer fora da
etapadelances;
b)
Quando a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos.
a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação
expressa às licitantes de nova data e horário para a sua continuidades

c)
Na continuidade da apresentação de lances pelos licitantes até o término
do período de duração inicial estabelecido no edital, durante a etapa de lances

9.3

A.desconexão do sistema eletrânico com qualquer licitante, não

prejudicará a conclusão válida da sessão pública ou do certame.

10 CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DA
LICITAÇÃO
lO.l Os materiais serão recebidos na localidade discriminada no Anexo 3. da
seguinte forma:

a)

Provisoriamente,sendo consignado o prazo de até 30 (trinta) dias

b)

Definitivamente, mediante termo circunstanciado e assinado entre as

corridas destinados às vistorias e testes de funcionamento

partes, após a conclusão das vistorias previstas no subitem anterior.
10.2 Para os materiais oferecidos para importação direta'pela CETESB o prazo
acima será contado a partir da data do desembaraço alfandegário

ii

SANÇOESADMiNiSTRAriVAS

11.1

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta

do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a licitante. que
praticar quaisquer ates previstos no artigo 7o da Lel Federal n' l0.520/2002,
seM prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

11.2 A sançãode que trata o subltem anterior poderá ser aplicadajuntamente
com as multas previstas neste Edital. garantido o exercício de prévia e ampla
defesa, e deverá ser registrada no'. CAUFESP. no "Sistema Eletrõnico de
Aplicação e Registro de Sanções Administrativas -- e-Sanções'. no endereço
www.esancoes.sp,gov.br, e também
Inidõneas
e
Suspensas
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http:aüvww.portaltransparencia.gov.br/ceis
11.3

As sanções são autónomas e a aplicação de uma nào exclui a de outra

11.4 0 contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes
às multas que eventualmente Ihe forem aplicadas por descumprimento de
obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo dé contrato.

11.5 A prática de ates que atentem contra o património público nacional ou
estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer
forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou aa longo
da execução do contrata, será objeto de Instauração de processo administrativo
de responsabilização nos termos da Lei Federal n' 12.846/2013 e do Decreto
Estadual n' 60.1 06/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas

previstas nos artigos 82 a 84 da Lei Federal Ro 13.303/2016 e no artigo 7' da
Lei Federalno10.520/2002
12

PENALIDADES

A inexecuçãototal ou parcial do contratoou cometimentode falhas de qualquer
natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações

assumidas..garantida prévia defesa, sujeitará a contratada, sem prejuízo das
sanções previstas nas leis que regem a presente licitação, às .penalidades
estabelecidas no mesmo

13

REVOGAÇÃO

Fica assegurada à CETESB a faculdade de revogar ou anular esta licitação, nos
termos do artigo 15, do Regulamento de Pregão da CETESB c/c com a redação
em vigor da Lei Federal 13.303/2016.

14

INFORMAÇOESCOMPLEMENTARES

14.1 As nomlas disçiplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes
e desde que não comprometam Q interesse público, a ülnalidade e a segurança
da contratação
14.2 Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atam
circunstanciadas. a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio
14.3 Para o Pregoeiro, o sigilo quanto à identidade das licttantes será mantido
até a etapa de negociação com o autor da melhor ofega e para os demais, até a
etapa de habilitação

14.4 0 resultado do presente certame será divulgado no D.O.E.. nos.sítios

wwwpreqao.sp.gov.br, www.cetesb.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br
sendo que os demais atou pertinentes à licitação e passíveis de divulgação

serão efetuados mediante publicaçãono Diário Oficial do Estado e no próprio
sistema. no endereço www.bec.sp.aov.br. opção pregão eletrõnico

14.5 Até 2 (dois) dias úteis anterioresà data fixada para aberturada sessão
pública. qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletr6nico. solicitar

ÇETESB

nhaAmbioFóaldD E5Hdodp $üQ Paul-Sido:AF.

3am. Fal (Qci11)31333q02

PJ. n.'43.77B.4911mal

FTqf FrodBnco HorwnJt.345

EH.n' l09aQ1.37&118

$âopBub

:Çqn11)3133-

Huna n.'8.03D313T7- SNe.:ezz=tüeqaÜOqüb!

/

COMPANHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB

esclarecimentos
Eletrõnico

providências ou impugnar o ato convocatória do Pregão

14.6 A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos, sério
formulados em campo próprio do sistema, encontrados na opção EDITAL, sendo
respondidos pelo subscritor do Edital que decidirá no prazo de até l (um) dia útil
anterior à data fixada para abertura da sessão pública.

14.7 Acolhida a impugnação contra o ato convocatória, será designada nova
data para realização da sessão pública.
14.8 0s casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro
e asquestões relativas ao sistema. pelo Centro de CQntrolede Contratações CCC. do Departamento de Controle de Contratações Eletrõnicas - DCC da
Secretariada Fazenda

14.9. As marcas eventualmente citadas neste edital. deverão ser consideradas
simples referências, podendo ser ofertados produtos similares (com as mesmas
características funcionais) e que substituam os solicitados sem necessidade de
ajustesou adaptações

15

RECURSOSORÇAMENTARIO

As despesas decorrentes
FEHIDRO -- AI' COB-10

deste contrato correrão por conta de recursos
(Avaliação de Risco como Ferramenta para o

Gerenciamentoda Qualidade de Recursos Hídricos --- Estudo de Caso Rio
Grande -URGHI), conforme solicitação de compras ll 2931/EL:rA

16

ANEXOS

Fazem parte integrante deste Edital. os seguintes Anexos

Anexo l
Anexo2
Anexo 3
Anexo4
Anexo 5
Anexo6
Anexo7
São Paulo.

Modelo de Proposta
Planilha Demonstrativa da Conversão
EspecificaçãoTécnica
Modelos de Declarações
Minuta de Contrato
Termo de Ciência e de Notificação

Resolução SMA n' 139
's.o./ P
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ANEXOIDOEDITAL

MODELODEPROPOSTA

Quantidade

Dbjeto

'reço total

DEVERÁSERDETALHADOO MATEI
OFERTADO
GÊNCIAS

OBSERVADAS
CONTIDAS

A
NA

SPECIFICAÇOESDOANEX04

CETESB
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ANEX02DO

EDITAL

PLANiLHA DEMONSTRARAM DA CONVERSÃO
ltBm

11
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T
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OBSI
' A PLANILHA DEMONSTRATIVA DA CONVERSÃO deverá ser
encaminhadavla sistema e em qualquer dos formatos estabelecidos no Manual
Pregão Eletrõnico - Fornecedor. como anexo da proposta, para o caso de
materiais oferecidos para importação direta pela CETESB. Se por ação da

licibnte oferente, esta planilha contiver elementosque permibm a sua
identificação, a proposta será desclassificada.
OBS2
A conversão dos preços ofertados em moeda estrangeira para
moeda nacional deverá ser efetuada com base na taxa de conversão {venda)
apurada pelo Banco Central do Brasil(www:bçb:gQy:bO. utilizando-se como base

a data de início do prazo para envio da proposta eletrânica, constante no
preâmbulodo Edital
OBS3

Em

caso

de

discrepância

na taxa

de

conversão

utilizada

prevalecerápara efeito de reconversãopara a moeda estrangeira.a taxa de
conversão acima estipulada.

OBS4
Se a proposta oferecida para importaçãodireta for a vencedorado
certame. o valor em reais negociado será reconvertidopara o valor em moeda
estrangeira utilizando-se a mesma planilha.
OBS5

As propostas apresentadas com cálculo e alíquotas diferentes das

estabelecidas na PLANILHA DEMONSTRATIVA.
DA CONVERSÃO.serão
desclassificadas
OBS6

CETESB

Deverá ser elaborada 01 (uma) planilha para cada item do Edital
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ANEX03DOEDITAL
ESPECIFICAÇÃO TECNICA

ITEMI
QUANTIDADE: OI (UM)
EXTRATOR POR SOLVENTE A ALTA TEMPERATURA E ALTA PRESSÃO
PARAAMOSTRASSOLIDAS
DESCRIÇÃOCOMPLETA:

EXTRATOR POR SOLVENTEA At:iA TEMPERATURA E AL:TA PRESSÃO. PARA
AMOSTRAS SÓLIDAS. SISTEMA COM EXTRAÇÃO E COLETE COMPARÁVEL
COM
CELAS DE EXTRAÇAO QUE PERMITE VOLUMES

\ARIA/EIS

DE SOLVENTES.

OPERANDO COM ORIENTAÇÃOVERTICAL DA CELA COM O FLUXO DE
EXTRAÇAO SENTIDO DESCENDENTE.COM SISTEMA mRA OTIMIZAR A
PROGRAMAÇÃODE AQUECIMENTO DO FORNO, COM CONTROLE DE
TEMPERATURANA FAIXA DE 50 ATÉ 200'c (NO MíNiMO) COM PRECISÃO DE 3'c
ou MAIS PRECISO. os EXTRArOS DEVEM SER FiLTRADOS AUTOMATICAMENTE
DE FORMA A ESTAREM EM CONDICÁO ADEQUADA PARA INJEÇÁO DIRETA OU
CLEANUP FINAL. COM PAINEL DE CONTROLE COU MEMORIA PARA SALÀnR E
EDITAR MÉTODOS. COM SISTEMA mRA ALERTA DE PROBLEMAS DURANTE A

OPERAÇÃO COM DESLIZAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO SE
NECESSÁRIA.o EQUimMENTO DEVERA SER FORNECIDOCOM TODOS os
MATERIAIS E CONSUMiVEIS NECESSÁRIOS m.RAA PRONTA OPERAÇÃO APÓS A
INSTALAÇÃO DO MESMO NO LABORAL'ÓRIO.INCLUINDO. NO MÍNIMA: 24 CELAS

DE EXTRAÇÃO.COMP4riVEiSCOM o EQUIPAMENTO,EMAÇO INOXIDÁVELou
OUTRO MATERIALQUE RESISTENTEA AIJIA PRESSÃO E FAIXAAMPLA DE PH
PERMITINDO'A EXTRAÇÃO DE MATRIZES BÁSICAS OU ÁCIDAS. CONTENDO
TODOS os MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA TAL (COMO FUNIS. rEnRAMENTAS,
ACESSÓRIOS PARA FECHAMENTO. CONEXÕES. ETC.) MATERIAL CONSUMÍVEL
DO EQUIPAMENTO EM QUANTIDADE SUPICiENTE PARA 500 EXTRAÇÓES (COMO
ANEls DE VEDAÇÃO, FILTROS NECESSÁRIOS ou FRtTS, eTC.); 600 FRASCOS DE
COLETE DE VIDRO mRA O EXTRATO COM VOLUME DE NO MÍNIMO 40 ML COM
OS ADAPTADORES OU SEPTOS .E TAMPAS NECESSÁRIOS; GARRAFAS PARA
SOLVENTES COM VOLUME MNIMO DE 5QOML. EM MESMA QUANTIDADE QUE O
NUMERO DE SOLVENTES QUE O SISTEMA COMPORTA MÍNIMO DE 2 FRASCOS
m.RA COLETE DE RESÍDUO DE SOLVENTE EXTRArOR COM SISTEMA DE ALERTA
DE SOBREVOLUME. o mTRArOR DEVE ATENDER À PERFORMANCE EXiGiDA
PELO MÉTODO EPA 3545A. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220VCA, 50/60HZ
ACOMPANHA ESTABILIZADOR DE TENSÃO MONO ISOLADO. ADEQUADO PARA
os PCQUISiTOS DO EXTRATOR. COM FAVOR DE POTÊNCIA DE SALDA DO
ESTABILIZADOR MAIOR OU IGUAL A 0.6. TENSÃO DE ENTRADA: 220 V. TENSÃO
DE SALDA:220 V. COM ACOPLAMENTO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO. DEVEF{A SER
FORNECIDAA VERSÃO MAIS RECENTE LANÇADA DO EXTRArOR. GARANTIA
MÍNIMA DE 24 MESESAPÓS o RECEBIMENTOOErtNITivo. COM SERVIÇOSDE
INSTALAÇÃO NO LOCAL E TREINAMENTO COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS
FURA NO MÍNIMO 3 USUARIOS.. COM ADEQUAÇÃO DA LINHA DE NITROGÉNIO, SE

NecESSÁnto. EXISTENTENO LABORATÓRIO.A ADEQUAÇÃOCONSISTEEM
PROLONGAMENTO DA LINHA COM tNSTALAÇAO DE UM REGULADOR DE
PRESSÃO. DEVERÃO SER EFETUADOS OS AJUSTES APROPRIADOS NESSAS
CETESB n Campanha ARüúnüd da Estado dB Sãa Pula
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TUBULAçõES BEM COMO EMPREGARAS CONEXÕESNECESSAniAS(COMO
TÊE$ E NIPLES DE AÇO INOX) A'FiM DE SE OBTER A nsTXUQUEioADC QUE SE
REQUER NESSE TIPO DE INSTALAÇÃO. COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
INSUMOS(MATERIAIS, PEÇAS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOSDE APOIO)
NECESSÁRIOSA REALIZAÇÃO DO.SERVIÇO E COM MANUTENÇÃO DO PADRÃO
NrUAL DA INSTALAÇÃO. 'o FORNECIMENTO DO CQUiPAUENTO INCLUI
EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL DE BANCADA EXISTENTE, CASO
NECESSÁRIO. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA. PAFqAo
APOIO DO EQUIPAMENTO.CONSIDERANbO SUPORTE FURA CARGA MÍNIMA DO
PESO DO EQUIPAMENTO.A EMPRESA DEVERA EXECUTAR TRAVESSAS E
PILARETES INTERNOS AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, COM ADAPTAÇÃO NA BASE E
NAS PRATELEIRAS DO MOBILIÁRIO. O REFORÇO ESTRUTURAL DEVEFiÁ SER
EXECUTADO EM MDF. TOTALMENTE REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO
LISO. CONFORME O PADF{ÃO INTERNO DO MOBILIÁRIO EXISTENTE

Condições de garantia Mínimas: Garantia de 24 (vinte e quatro) meses após a
instalaçãoe primeiro funcionamentocontra defeitosde fabricação e funcionamentoe 5
(cinco) anos para fomocimento de peças e acessórios

A garantia "On-Site" deverá NECESSARIAMENTE
cobrir mão-de-obrae peças
(exceto consumíveis), além do deslocamento/estadia do técnico, independentemente do
número de ocorrências. sendo que os chamados deverão ser atendidos no prazo de 96
horas

TREINAMENTO: O fornecimento deverá contemplar a instalação do equipamento na
CETESB)e Q treinamento (familiarização)com o equipamento,por um período de 24
horas, para no mínimo 3 técnicos no local da instalação sem ónus adicionais
CAI'ÁLOGOS: Os catálogos apresentados junto à proposta deverão expressar
fielmente Q equipamento oferecido bem como as condições de operação da mesmo
Em caso de discrepâncias entre as especificaçõesdisponíveis publicamente a partir de
documentos disponíveis para "download" a partir da página do fabricante e informações
providas pela licítante, prevalecerão como válidas as informações disponíveis nos
documentos disponibilizados pelo fabricante.
MANUAL
Deverá ser entregue com manual de operação em português. inglês ou
espanhol(preferencialmente em português)
LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: CETESB - AAr.PROFESSOR FREDERICO
HERMANN JR., 345, ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP.

l
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ANEX04
MODELOS DE DECLARAÇÕES

ANEX04.1
MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.4.1 DO EDITAL
(em papel timbrado da licitante)

Nome completo
RG no:

CPF

no

DECLARO, sob âs penas da Lei, que o licitante
(nome empnsaHaf), interessado em participar do Pregão Eletrõnico n'
Processo n'
/

a) está em situação regular perante o Ministériodo Trabalhono que se refere à
observância do disposto ho incisa XXXlll do artigo 7.' da Constituição Federal;

b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.
inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual n' l0.218/1999; e

c) atende às nomlas de saúde e segurança do trabalho. nos termos do
parágrafo único do artigo 117da Constituição Estadual

(Locale data)

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEX04.2
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO
CONFORMEAO MARCO LEGALANTICORRUPÇÃO
(em papel timbrado da licítante)

Eu.

do

CPF

representante

legal

do

licttante

(pomo ompmsarfal), interessado em participar do Pregão

EJetrõnico n' ..../=.

Processo n' ....{

DECLARO, sob as penas da Lei

especialmente Q antiga 299 do Código Penal Brasileiro. que

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu
conteúdo não fai, no todo ou em parte. direta ou indiretamente. Informado ou discutido
com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, na presente
procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentara propostanão fói informada ou discutida com qualquer
outro licítante ou interessado. em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatório;

c) o licitante não tentou. por qualquer meio ou por qualquer pessoa. influir na decisão de

qualquer. outro liçítante au interessado. em potencial ou de fato, no presente
procedimento licttatório;

d) o conteúdoda propostaapresentadanão será, no todo ou em parte, dlreta ou
indiretamente, comunicado ou discutida com qualquer outra licitante ou interessado. em

potencial ou de fato, no presente procedimentolícitatório antes da adjudicação do
objeto
8) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado,

discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao
órgão licitante antes da abertura oficial das propostasl e

f) o representantelegal do licitanteestá plenamenteciente do tear e da extensãodesta
declaração e que detém plenos poderás e informações para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma
a coibir fraudes. corwpçã0 8 a prática de quaisquer outros fitos lesivos à Administração

CETESB
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Pública. nacional ou estrangeira. em atendimento à Lei Federal no 12.846/ 2013 e ao
Decreto Estadual n' 60.1 06/2014. tais como:

l

meter. oferecer ou daí. direta ou indiretamente. vantagefn indevida a agente

público, ou a terceira pessoa a ele relacionadas

11- comprovadamente. financiar, custear. patrocinar ou de qualquer modo subvencionar
a prática dos ates ilícitos previstos em Lei;

111
- comprovadamente,utilizar-sede interpostapessoafísica ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos alas praticados
lv- no tocante a licitações 8 contratos

a) frustrar ou fraudar. mediante ajuste. combinação ou .qualquer outro expediente
o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir,perturbarou fraudar a realizaçãode qualquer ato de procedimentolicitatório
públicos

c) afastar ou procurar afastar licttante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem

de qualquertipo;
d) fraudar licRação pública ou contrato dela decorrentes

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licüação
pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
píorrogações de contratos
celebradoscom a administraçãopública,sem autorizaçãoem lei, no ato convocatóriada
lidtaçãopúblicaou nos

respectivos.instmmentoscontratuais;ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio económico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração públicas

V -- dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos. entidades ou agentes
públicos, ou intemir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional

(Locale data)

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO 4.3
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da licitante)
ATENÇÃOI ESTA ÕÊêI:ARÀÇÃÕ ÕÊVÊ SÊR ÀFRESÉNTADÀ APENAS POR
LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 5.5.3 DO EDITAL.

Eu,

.

. .

;:

.

e do CPF n$

.,

portador

do

RG

Ro

. representante legal do licitante
(nome empnsarfaD. interessado em participar do

Pregão Eletrõnico Ro..../....,

Processo n' ...../l..,

DECLARO, sob as penas

da Lei, o seu enquadramento
na condiçãode Microempresa
ou Empresade
Pequeno Pode, nos critérios previstos no artigo 3' da Lei Complementar Federal

n' 123/2006.bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo
diploma legal

(Locale data)

(Nome/assinaturado representante legal)
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ANEXO 4.4
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE

PREENCHAASCONDIÇÕESESTABELECIDASNO ARI 34, DALEI
FEDERAL NO1l .488/2007
(em papel timbrado da licitante)

ÀÍÊNGÃÕIESTAOECI..ARAÇÃO
OEVÊSERAPRESENTAOA
APENAgPÕk
LICITANTES QUE SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 5.5.4 DO
EDITAL

póRadordo RG n'

Eu

e do CPF Ro

representante legal do licitante

(nome empnsadaD.interessadoem participardo
Pregão Eletrõnico n' ..../:..

Processo n'

/

DECLARO, sob as penas

da Lei,que
a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal no
1 2.690n01

2

b) A cooperativaaufere Receita Bruta até Q limite definido no incisa ll do

capuzdo art. 3' da Lei Complementar

Federal n'

123/2006. a ser

comprovado.mediante Demonstração da Resultado do Exercício ou
documentoequivalente

(Locale data)

(Nome/assinatura
do.representantelegal)
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ANEX05DOEDITAL

MINUTADECONTRATO

CONTRATON'
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado CETESB '
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. inscrita no C.N.P.J
sob n'. 43.776.491/0001-70, doravante denominada simplesmente CETESB

com sede na Av. Prof. FredericoHermannJr.. 345. e de outro lado
inscrita no C:N.P.J.sob no
doravante

denominada simplesmente CONTRATADA, com sede na
infra-assinado pelos seus respectivos representantes legais. têm
entre si justo e acertado o seguinte:
CLÁUSULA I' - OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

Constitui o objeto do presente Contrato, o fornecimento de 01(um) extrator por
solvente à alta temperatura e al& pressão, para amostras sólidas, conforme
Especificação Técnica. Anexo 3 do Edital.
CLÁUSULA 2' - PREÇO

A CONTRA:FADA
obriga-se a fornecer Q objeto deste Contrato, pelo preço à
vista, no qual estão incluídos todos os custos diretos e indiretos. bem como os
encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer
natureza

Parafornecimentonacional
Parágrafo único O preço total contratado é de R$
base

/

Para fornecimento por importação qireta pela CETESB

Parágrafo único - O preço (CPT/CFRIncoterms 2010) é de (indicar valor em
moeda estrangeira) L
.) e o valor total estimado do contrato é de R$
base (Data da Cotação da Moeda). conforme planllha que
segue

CETE$8 n CarnpanHaAmbnúalda Esbdode São Paulo»Soda Ay. prd FredBrh»HHmam Jf.34s =CEPOS4S$-8QOnSüaPaiia
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CaNVERS

TAXAS
Val0rFCA
Valor da Frete eterna
DeSne$as com DQGUmentaçã0

Frete InlernaciQna
SUbtQÜl ICFT
mPa$tPae Imnonação
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P

CLÁUSULA3a coNbiÇÕEsoepAGAweNTO
A forma de pagamento ofertada deverá obedecer às normas estabelecidas pelas
autoridades monetárias brasileiras. considerando-se o seguinte:

1 - Pagamentos referentes a bens oferbdos
CETESB:

para imporbção

direi

pela

100% (cem por cento) do preço do contrato dos bens embarcados serão pagos
por carta de crédito à vista, a favor da representada da contratada em banco do
seu país, mediante a apresentação dos documentos abaixo:
a) Conhecimento de embarque, consignado à ordem da CETESB
b) Fatura comercial em 03(três)

vias. com descrição completa da(s)

mercadoria(s).quantidades. pesos líquidos por item, preços unitários e valor
total. assinada pela CONTRA:rADAr

c) Cópia da mensagem enviada pelo exportador ao importador. até a data do
embarque. informando
número de Conhecimento de Embarque
data de embarque e previsão de chegada
dqSÕPPWIQ

34S - CEP 054$$..HO

- $àP PPÇ+

COMPANHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB

nome da Companhia Transportadora
d) Lista de volumes (Packing List), identificando o conteúdo e a quantidade de
itens em cada volumes

e) Certificadosde Garantia
S I' - Despesas e comissões externas (se houver) devem correr por conta da
representada da contratada
11

Pagamentos dos bens nacionais ou nacionalizados

O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo
confomle estabelecido na cláusula 5a.
$ 1'' - Os pagamentos referentes ao fornecimento de bens nacionais ou
nacionalizados serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao
Banco do Brasil S/A. na fama do Decreto 62.297. de 06/12/2016.- ficando
ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela CONTRATADA
como documento de quitação do débito
$ 2' - O pagamento previsto no parágrafo anterior poderá ser custado
exclusivo critério da CETESB, nos seguintes casos:

a

a) Na falta dos.documentos hábeis de cobrança

b) Em decorrênciade obrigaçõesda CONTRATADApara com terceiros.que
possam de qualquer forma prejudicar a CETESBI

c) Inobservância ou descumprimento de qualquer das condições de
fornecimento previstas no Edital ou no Contrato
$ 3'- A CETESB descontará e recolhera dos pagamentos que efetuar. os tributos
a que estiver obrigada pela legislação vigentes

$ 4' : Havendo atraso nos pagamentos,sobre a quantiadevida incidirácorreçao
monetária nos termos da legislação vigente, bem como juros moratórios, à razão
de 0,5 % (meio por cento) aa mês, calculados "pro rata tempere" em relação ao
atraso verificado

S 5o . Constitui condição para a realização dos pagamentos. a inexistência de
registros em nome da Contratada no "Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo - CADIN
ESTADUAL'.
CLÁUSULA4a PRAZOELOCALDEENTREGA

a) Para bens nacionaisou nacionalizados,o prazo total para entrega do objeto
deste contrato é de até 120 (cento e vinte) dias, contado da assinatura deste
instrumento, sendo o local de entrega e instalação a Sede da CETESB
CETESB
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b) Para bens ofertados para importação direta, o prazo para o embarque do
objeto deste contrato é de até 120(cento e vinte) dias. contado da abertura da
carta de crédito
CLÁUSULA 5a RECEBIMENTO
O objeto contratado será recebido

a) provisoriamente. mediante termo circunstanciado e assinado pelos
representantesdas partes, no ato da entrega do objeto e no qual se consignará

o prazo de até 30 (trinta) dias destinadosà instalaçãoa. testes de
funcionamentos

b) definitivamente, mediante termo circunstanciadoe assinado pelas partes,
após a conclusão dos testes previstos na alínea anterior;

c) para os materiais oferecidos para importação direta pela CETESB, o prazo
acima será contado a partir da data do desembaraço alfandegário.
d) aplica-se ao presente contrato no que couber. a vedaçãoem vigor da Lei
Federa18.078/90.
C LAUSULA

6a

OBRIGAÇOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a CONTRATADA, entre outras coisas, a

a) fornecer o objeto desta contratação em estrita obediência ao Edital
especificações técnicas e proposta;

b) prestar todas as informações solicitadas pela CETESB desde que pertinentes

a.estecontratoe respectivoobjetot
c) dar garantia total contra qualquer defeito de fabricaçãoe funcionamentopelo
prazo mínimo estabelecido na especificação técnícQ;

d) dar garantia do fornecimento de peças de reposição pelo prazo mínimo
estabelecido na especificação técnica
CLÁUSULA 7a . PENALIDADES
No caso de inexecução total ou parcial do contrato ou cometimento de falhas de
qualquer natureza que comprometam,em qualquer grau. o cumprimento das
obrigações assumidas, garantida prévia defesa, sujeitará a CONTRATADA.sem
prejuízo das sanções previstas em lei, as seguintes penalidades
a) Advertência e/ou multa conforme Resolução SMA N' 139 (Anexo 7)l
b) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar

com a Administração Pública, pelo prazo de até 60 (sessenta) mesesl
c) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública pelo

prazo de até 5 anosl
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$ 1' -.As sanções são autónomas e a aplicação de uma delas não exclui a
aplicaçãodas outras;
$ 2o - A multa, que é de caráter penal, não exclui o direito da.CETESB de exigir
pagamento para cobertura de perdas e danos de outros eventuais prejuízos
CLÁUSULA 8a-- RESCISÃO

A inexecuçàototal ou parcial do Contratoenseja a sua rescisão sem prejuízo
daê demais penalidades previstas neste Contrato.

$ 1' -. O presente Contrato será rescindido se verificada a ocorrência de
quaisquerdas hipóteseselencadas no artigo 55. do Regulamentode Licitações
daCETESB;

$ 2'

A rescisão será formalizada obedecendo-se as disposições previstas em

Leal

S 3' - A rescisão de que trata esta Cláusula acarretará as consequências
estabelecidas na Lei Federal 13.303/2016;
$ 4'

L O não cumprimento ou o cumprimento irregular do Código de Conduta e

Integridadeda CETESB
CLÁUSULA 9' - VINCULAÇÃO AO EDITAL

O presente Contrato está vinculado ao Edital 20/2018r308 e reproduz os termos
e condições da proposta vencedora.
CLÁUSULA l O OBRIGAÇÕES DAHABILITADA

A CONTRA'NADAobriga-se a manter durante toda a execução do Contrato.
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas nas condições da
habilitação e qualificação exigidas na licitação

$:.1' - A CETESB poderá exigir, a qualquer momento. comprovação do
cumprimento dessas obrigações. sob pena de rescisão contratual;
$ 2' - A Contratada obriga-se a cumprir as disposições constantes do Código

de Ética e Condlita da CETESB, disponível no site www.cetesb.sp.aov.br.
sob
pena das sanções previstas pelo seu descumprimento

CLÁUSUL.All

LEGISL.AÇÃOAPLICÁVEL

Este contrato é regido pela Lel Federal l0.520/02 e subsidiariamentepela
redação em vigor da Lei Federal 13.303/2016, e demais normas regulamentares
elegislaçào aplicável

CLÁUSULA 12 - NOVAÇAO

A tolerância das partemnão implica em novação das obrigações assumidas
neste Contrato

CLÁUSULA 13 RECURSOSORÇAMENTÁRIO
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de recursos
FEHIDRO'- At COB-lO (Avaliação de Risco como Ferramenta para o
CETESB
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Gerenciamentoda Qualidade de Recursos Hídricos - Estudo de Caso Rio
Grande - URGHI), confomle solicitação de compras 112931/EIRA.

CLÁUSULA14 - ANEXOS
Faz parte deste Contrato. o Anexo 3(Especificação Técnica) do Edital, bem
como a proposta definitiva da proposta vencedora. naquilo que nãa colidir êom
as cláusulas e condições deste instrumento.
CLÁUSULA 1 5 - FORO

Fica eleito o Foro da Comarcada Capital, com renúncia expressade qualquer
outro. por mais privilegiadoque seja ou venha a ser, para dirimir eventuais
questões relativas a este Contrato

E par se acharem justas e acordadas. as partes assinam perante as
testemunhas abaixo, o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
validade, para que produza os efeitos legais
São Paulo

CETESB
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CONTRATADA

Testemunhas

Nome.RGe CPF

Nome. RG e CPF
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Responsáveis club assinaram o contrato
Pela CETESB
Nome:

CPF:
/RG
Datade Nascimento:
Endereçorcsldcncial:

E

institucional:

E-mailpasoHl:
Teleíane(s):(11)
Assinatura

Nome:

Cargo:

CPF.-.

/RG

l)ata de Nascimento:

Endereçoresidencial:
E-mailinstitucional:
E-mail pessoal:

Telefone(s):(11)
Assinatura

PelnCONTRATADA
Nome;

Cargo:
CPF:

RG

[)ata de Nascimento:

Endereço residencial

E-mail institucional
E-mail

pessoal:.

TUeíone(s):

Awsinütura
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ANEX07DOEDITAL
RESOLUÇÃO SMA NO139, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre a aplicação das sanções
decorrentes dos procedimentos fbitatórios e
dos çontmtos administrativos no âmbito da
Socretada de Estado do Meio Ambiente.
O SECRETARIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições
legais. com fundamenta no artigo 3' do Decreto estadual n' 31.138, de 09 de janeiro
de 1990, com a redução dada pelo artigo 2' do Decreto estadual n' 33.701. de 22 de
agosto de 1991. e considerando as disposições das Leis federais n' 8.666. de 21 de
junho de 1993, e n' l0.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei estadual n' 6.544, do 22
dejunho de 1989,e.
cor7siderandoa importância em adotar. no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente
uma padronização na aplicação de sançõesl
bons/gerando a busca da eficiência no serviço público através da descentralização de
atribuições:
considerando que Q procedimento e aplicação de sanção do impedimento de licitar e
contratar com o Estado, estabelecida no artigo 7o, da Lei federal ne l0.520/2002, no
âmbito da Chefia de Gabinete propiciará a celeridade do exame originário e recursal
da matéria;
consiciorando o disposto no item 1. do $ 1'. do artigo lo, do Decreto n' 48.999/2004
RESOLVE

CAPITULOI
DAS DISPOSlçÓE$ GERAIS

Artigo lo - No âmbitoda Secretariado MeioAmbiente,a aplicaçãodas sançõesde
natureza pecuniária, de advertência, de suspensão temporária de participar em
licitação.e impedimento de contratar com a Administração. de declaração de
inidoneidade.a que se referemos artigos 81, 86 e 87, 1. 11,111
e IV. da Lei federal n
8.666, de 21.de junho de 1993,e os artigos79, 80 e 81, 1,11,111
e l\4 da Lei estadual
n'. 6.544. de 22 de junho de 1989, e .o impedimentode licitar e contratar com a
Administração e a multa. a que se refere o artigo 7' da Lei federal n' l0.520, de 17 de
julho de 2002, obedecerá às normas estabelecidas na presente Resolução

Artigo 2o - As sanções. serão aplicadas com observância dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Artigo 3' - As sanções serão aplicadas após regular processo administrativocom
garantia de prévia e ampla defesa, observado. no que couber. o procedimento
estabelecido nas instruções contidas na Resolução da Casa Civil no 52, de 19 de julho

de 2005, do Comité de Qualidadeda Gestão Pública. au em outro ato regulamentar
quea substituir.
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CETESB

CAPITULO ll
DOSPRAZOS
Artigo 4' - O prazo para apresentação.de defesa prévia em observância ao disposto
no artigo 87. 5$ 2' e 3' da Let federal n' 8.666/93, artigo 10 do Decreto estadual n'
61 .751/1 5 bem como na Resolução CC-52/05 será de

a) 5(cinco) dias Úteis, quando a sanção proposta for de advertência, multa ou de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, previstas respectivamente nos incisos 1. 11e 111do artigo 87 da.Lei
federalno8.666/93
b) lO (dez) dias. quando a sanção propostafor de declaraçãode inidoneidadenos
termos do incisa IV do artigo 87 da Lei federalno 8.666/93,ou de impedimer)tode
licitar e contratar com o Estado e multa prevista no artigo 7oda Lei federal 10.520/02
Artigo 5' . Da decisão que sancionar a licttante ou a contratada, caberá recurso. no
prazo de 5(cinco) dias úteis, contados da notificação
Artigo 6o - Na contagem dos prazos para defesa prévia ê recurso excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á a do vencimento. e considerar-se-ão os dias consecutivos. oxceto
quando for explicitamente disposto em contrário

Artigo 7' - A contagemdos prazosdb entregae de início de execuçãodo objeto
contratual será feita em dias corridos. iniciando-se no primeiro dià útil subsequente à
data estabelecida no instrumento contratual

Parágrafo único = SÓ se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de
expediente na Secretaria de Estado do Meio Ambiente
CAPITULOlll
DASiNFRAçóESCONTRArUAiS
Artigo 8'

As condutas consideradas infrações passíveisde serem sancionadas são

1-- Nos termos. resoectivamente. do caout dos aítiaos 86 e 87 da Lei federal no
8.666/93=
a) O atraso injustificado na execução do contrato
b) Inexecução total ou parcial das obrigações contratuais

Nos termos do artigo 7Qda Lei federal n' 10.520/02
a) Não celebrar a contratação dentro do prazo de validade da respectiva proposta
b) Deixar de entregar documentação exigida no edital

c) Apresentar documentação falsa
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação
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CETESB

e) Não manter a proposta
f) Faltiar ou fraudar na execução do contrato

g) Comportar-sede modoinidõneo
h) Cometer fraude fisga
Artigo 9o - O atraso injustificado igual ou superior ao prazo estipulado na contratação
para entrega do objeto será considerado Inexecução total. salva razões de interesse
público expostos em ato motivado da autoridade competente

Artigo 10 - A recusa injustificada, impedimento decorrente de descumprimento de
obrigações assumidas durante a licitação ou impedimento legal do adjudicatário.em
assinar a instrumento de contrato ou retirar instrumento equivalente.dentro do prazo
estabelecido pela Administração,l caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida. sujeitando-o à multa de 30% do valer total corrigido da avença

CAPiTULOIV
DASSANÇOESAPLICÁVEIS
Artigo ll - Pela inexecução total ou parcial das obrigações contratuais, assim como Q
atraso injustificado au sua execução irregular, poderá. garantida a defesa prévia. sor
aplicada à contratada as seguintes sanções
Para licitações/contratações regidas pela Lei federal n' 8.666/93
a) advertência

b) multa
c) suspensão toinporáría de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração,'por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidáde para licitar ou 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, que
será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido Q prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
11

Para licitações/contrataçõesregidas pela Lei federal no 10.520/2002

a) impedimento de licitar e contratar com a Administração, por período náo superior a

5 (cine) anos;
b) multa
Artigo 12 - A$ sanções de suspensão temporária e a declaração de inidoneidade
poderão. também, ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que em razão dos
contratos regidos pela Lei federal ne 8-666/93:

CETESB
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tenham sofrido condenação definitiva por praticarem. por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
11-tenham praticado fitos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação
111
- demonstrem não possuírem idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de ates ilícitos praticados

Artigo 13 - A aplicação da penalidade de multa indopendo do prévia aplicação de
penalidade do advertência
Artigo 14 - As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, observadas as prescrições legais pei'tinentes e as disposições
estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórias e de contratos.
Artigo 15 - A adjudicatária/contratada,em razão se sua inadimplência, arcará. ainda.
a título de perdas e danos. cam a correspondente diferença de preços verificada em
decorrência de nova contrataçàa, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar
a contratação nos termos propostos pela inadimplente. sem prejuízo das sanções
cabiveis

DASANÇÁO DEADVERTÊNCIA
Artigo 16 - A pena de advertênciaserá aplicada a critério da autoridade,'quando o
contratado infringir obrigaçãocontratual pela primeira vez, excito nas contratações
decorrentes de certames realizados na modalidade pregão. prevista na Lei federal n'
l0.520.de 17 dejulho de 2002
DASANÇÃODEMUL:lA
Artigo 17 - A pena de multa será assim aplicada
1 - de 30% (trinta por cento) do valor total corrigido da avença. no caso de inexecução
totaldo contrato;
de 30%(trinta por cento) do valor corrigido da avença. relativa à parte da
obrigação não cumprida. no caso de inexecução parcial do contratei
111
- de 1% (um por conto) do valor corrigido da avença. no caso de atraso injustificado
na execução do contrato, acrescido de

a) 0,2% (dois décimos par cento) ao dia, para atrasos de até 50% (cinquenta por
cento) do prazo estipulado na contratação para entrega do objeto ou de sua parcela
b) 0.4% (quatro décimos por cento) ao dia. para atrasos superiores a 50% (cinquenta

por cento) do prazo estipuladona contrataçãopara entregado objeto ou de sua
parcela, na que exceder ao prazo previsto na alínea "a' deste incisa
$ 1' - Os percentuais de que tratam as alíneas "a" e "b'. do incisa 111,deste artigo,
incidirão sobre o valor total corrigido do contrata

$ 2' - A reincidência,nos termos previstos no parágrafo 'único, do amigo28, desta
Resolução. referente ao descumprimento do prazo de entrega ensejará a aplicação
da multa acrescida em 100% sobre seu valor.
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$ 3' - O valor correspondente à multa aplicada poderá seí, a critério da
Administração, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução dõ
contrato que ensejou a sanção. ou descontado da garantia prestada para o mesmo
contrato

$ 4o - Inexistindo o desconto nos moldes previstos no $ 3'. deste artigo. Q
correspondentevalor deverá ser recolhido. através de depósito bancário, em conta
corrente. em nome da Secretaria do Meio Ambiente. no prazo de 30(trinta) dias
corridoscontadosda notificação

$ 5' O valor da penalidade ficará restrito ao valor total do contrato
Artigo 18 - O não pagamentodas multas no prazo e formas indicados,implicaráno
registrõ de devedor no Cadastro Informativa dos Créditos não Quitados de Órgãos e
Entidades Estaduais - CADIN e na inscrição do débito na Dívida Atavado Estado para
cobrançajudicial

Artigo 19 - O valor das multas terá como base dê cálculo"o valor da' contratação.
reajustado e atualizado monetariamente pelo índice da Unidade Fiscal do Estado de
São Paulo- UFESP.desde a data do descumprimentoda obrigaçãoaté a data do
efetivo recolhimento.
Parágrafo único - Q valor da multa deverá ser recolhido, através de depósito bancário.
em conta corrente. em nome da Secretaria do Meia Ambiente. na prazo de 30 (trinta)
dias corridos contados da notificação

Artigo 20 --A multa pecuniáriapode ser aplicadaconjuntamentecom as sanções
previstasnas alíneas"c' e "d', do incisa 1,e na alínea "á'. do incisa 11,todos do artigo
11da presente Resolução
DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO
E IMPEmMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

Artigo 21 :- As hipótesespara aplicaçãoda sançãode suspensãotemporáriade
participaçãoem licitação e impedimento de contratar com a Administração, previstas
no incisa 111.
do artigo 87. da Lei federal na 8.666r1993e no artigo 7o, da Lei federal no
l0.520/2002, são
atraso na entrega de bens e serviços de escapo
11

não entrega de bens e sewiços de escapo

111- desçumprimento ou abandono das obrigações contratuais em se tratando de
serviços continuosl

lv

outros descumprimontos das obrigações contratuais

Artigo 22 - O cálculodo tempo da sançãoaplicávelna hipóteseprevistano incisal
do.artigo21 será efetuado em conformidade com o Anexo 1.desta Resolução.
Artigo 23 - O cálculo do tempo da sanção aplicável na hipótese prevista no incisa ll
do artigo 21 será efetuado em conformidade com QAnexo 11,desta Resolução
Artigo 24 - O cálculo do tempo da sanção aplicável na hipótese prevista no incisa lll
do artigo 21 será efetuado em conformidade com o Anexo lll,.desta Resolução
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Artigo 25 - O cálculo do tempo da sanção aplicável na hipótese prevista no incjso IV.

do artigo 21 será calculado, caso a caso. considerando-seas peculiaridadesdo
mesmo, seu efeito perante o interesse público e os objetivos da Administração,
sempre se pautando pelos princípios da razoabilidade o proporcionalidade
DA SANÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Artigo 26 - A sanção de declaraçãode inidoneidadepara licitar ou contratar com a
Administração Pública será aplicada considerando as características de cada caso,
suas peculiaridadese pautando- se pelo princípio da legalidade, devendo.
obrigatoriamente, serem justificadas no processo administrativo e endossados pela
autoridade competente

CAPiTULOV
DAS CIRCUNSTÂNCIASAGRA\ANTES
Artigo 27 - Caso seja constatado. nos autos do processo administrativo.que o
inadimplementotrouxe prejuízosou transtornos à Administração.a sanção aplicável
nas hipótesesversadasnos artigos 17 e 21, 1, ll e 111,
calculadanos termos dos

artigos 22 a 25 será acrescidade 100%. o mesmoacontecendocaso haja o
descumprimentototal das obrigações contratuais. seja pela não execução integral do
objeto contratual, seja pelos motivos previstos nos termos dos artigos 9' e 10', desta
Resolução

Parágrafoúnico - Para fins desta Resolução,entende- se por prejuízo,não só em
relação à questão financeira. mas, também. ao princípio da eficiência almejada pela
Administração.
Artigo 28 - A reincidênciano descumprimentodas obrigaçõescontratuaisenseUaráa
aplicaçãoda sanção prevista nos artigos 22 a 25. desta Resolução.acrescida de
50%

Parágrafo único - Para fins desta Resolução, considera-se reincidência, o fato da
empresa contratada tor inadimplido, nos termos do artigo 21 desta Resolução. no
período de 12 (doze) meses. contados da aplicação de sanção anterior (prevista no
artigo 87. 111,
da Lei federal no8.666/93. artigo 81, 111.
da Lei estadual no 6.544/89 e no
artigo 7o. da Lei federal no l0.520/02) no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente e a
ocorrência do fato gerador da sanção atual
Artigo 29 - Na hipótese de haver mais de uma circunstância agravante, ambas serão

calculadasnos termosdos artigos 22 a 25. somando-seos acréscimosprevistos nos
artigos 27 e28
CAPITULO VI
DACOMPETENCIA

Artigo 30 '- São competentes para aplicar. no âmbito das respectivas unidades de
despesas. as sanções de advertência e multa, estabelecidas nesta Resolução, o$
ordenadores de despesas.

Artigo. 31 .- A competência para aplicar a sanção de suspensão temporária de
participar em licitação e impedimentode contratar com a Administração,a que se
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refere o artigo 87, inciso 111.
da Lei federal n' 8.666, de 21 de junho de 1993, e o artigo
81, incisa 111,da Lei estadual n' 6.544. de 22 de junho de 1989, é do Chefe de
Gabinete

Artigo 32 -- A declaração de inidoneidade para líbitar ou contratar com a
Administração. prevista no incisa IV. da Lei federal n' 8.666/1993 e no incisa IV. da
artigo 81. da Lei estadual na 6.544/1989. é de competênciado Secretário do Meio
Ambiente

Artigo 33 - No caso de contrataçãoadvindade Sistemade Rogistrode PreçosSRP. a sanção de multa será conduzidano âmbito do órgão Participantee a
penalidade será aplicada pela autoridadecompetente daquele Órgão, enquanto que a
sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração será conduzida na
âmbito do órgão Gerenciador e a penalidade será aplicada pela .autoridade
competente daquele Orgão
Artigo 34 -- Fica delegada ao Chefe de Gabinete a competência para aplicação da
sanção de impedimento de licitar e contratar com o Estado. estabelecida no artigo 7'
da Leifederalno l0.520/2002
CAPITULO Vll
DAS DISPOSIÇOESFINAIS
Artigo 35 - A contagem do prazo será suspensa quando do recebimento provisório do
material ou serviço, sendo retomado quando não aceito pelo contratante, a partir do
primeiro dia útil seguinte ao da notinlcaçãoda recusa
Artigo 36 - Observado as disposições desta Resolução, a autoridade só poderá
deixar de aplicar a sanção se verificado que:

não houve inflação ou que o notificadonão foi o seu autor
11

a Infração decorreu de caso fortuito ou força maior

Artigo 37 - Esgotada a instância administrativa, as penalidades deverão ser
registradas no sítio eletrânico WWW:g$aDÇQ99:sp:ggy:b!.
inclusive para o bloqueio da
senha de acesso à Bolsa Eletrõnica de Compras do.Governo do Estado de São Paula

- BEC/SP e aos demais sistemas eletrõnicosmantidas por órgãos ou entidades da
AdministraçãoEstadual. e no caso da penalidadede inidaneidadeo próprio sistema
deverá registrar ho Cadastro Nacional de Empresas Inidâneas e Suspensas (CEIA)

Artigo 38 - As disposições desta Resolução aplicam-se,' também, aos contratos
decorrentes de dispensa ou inexigibilidade de licitação

Artigo 39 - Cópia desta Resoluçãodeverá. obrigatoriamente,integrar os fitos
convocatórias das certames, ou. nos casos de contratações çom dispensa ou
inexigibilidade de licitação. dos respectivos instrumentos de contrato

Artigo 40 .' Quanto às omissõesdesta Resolução,aplicam.'seas disposiçõeslegais e
regulamentares pertinentes.

Artigo 41 -' A Chefia de Gabinete poderá expedir normas complementares. quando
julgar necessárias, para orientação das açõe9 a serem adotadas pelas unidades da
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Secretaria do Estado do Meio Ambiente, no Cumprimentoelas disposições desta
Resolução

Artigo 42 - Esta Resoluçãoentra em vigor na data de sua publicação,revogando-se
as Resoluções SMA n' 57/2013 e 75/2013
(Proce880 S A n'.5.006/2016)

MAURICIO BRUSADIN

Secreta
cre rio de Estado do Meio Ambiente
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ANEXOI
ATRASO NA ENTREGA DE BENS E SERVIÇOS DE ESCAPO
O cálculo do tempo da sanção para a hipótese prevista no incisa 1.do artigo 21 desta

Resoluçãoserá assimobtida
1-- 0 quantitativo de dias de sanção corresponderá à' aplicação da seguinte fórmula
paramétrica SA = EE / PE ' DAI
Onde
base de cálculo do quantitativo de dias para a aplicação da sanção
EE
total de dias contados do início do tampo para entrega até a efetiva entrega do
objeto contratual
PE= quantitativo de dias previstos contratualmente para entrega
DA = dias de atraso na entrega do objeto

11- Sobre o valor obtido no inciso 1,deste Anexo l, ?SA", multiplicar-se-áo fator da
tabela abaixo, que tem como base o valor contratual correspondenteao objeto
nadimplido. resultando no quantitativo de dias a ser aplicado na presente sanção
(ST)
Tabela dofatorparasanção

faixa de valores
até
lO.ooo.oo
lo.oo0.01
50.000.00
100.000.00
50.000.01
emdi
100.000.01

BI

111- Sobre o valor "ST deve ser multiplicado. de forma acumulativa. sobre os fatores
previstos nos artigos 27 e 28, desta Resolução, obtendo-se o total geral de dias "SF"
IV -- O total geral de dias de sanção a sêr aplicado "SF'. caso resulte em numeral com
casas decimais, deverá ser arredondado para cima

\
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ANEXOll
NAO ENTREGA DE BENS E SERVIÇOS DE ESCAPO
O cálculo do tempo da sanção para a hipótese prevista no inciso 11.do artigo 21 desta

Resoluçãoserá assimobtida
1- 0 quantitativo de dias de sanção corresponderá à aplicação da seguinte fórmula
paramétrica SA = PE ' 21

í)ndn

SA = base de cálculo do.quantitativo de dias para a aplicação da sanção
PE = quantitativo do dias previstos contratualmente para entrega

11- Sobre o valor obtido no incisa 1. deste Anexo 11,'SA'. multiplicar-se-á o fator da

tabela abaixo. que tem como base o valor contratualcorrespondenteao objeto
inadimplido, resultando no quantitativo de dias a ser aplicado na presente sanção
(ST)
Tabela defatorpara sanção
faixa de valores
lo.ooo.oo
lO.oo0.01
50.000.00
100. 0,00
50.000.01
em diante
100.000.01
111.
- Sobre o valor 'ST deve ser multiplicado. de forma acumulativa. sobre os fatores
previstos nos artigos 27 e 28. desta Resolução, obtendo-se o total geral de dias 'SF'
IV - O total geral de dias de sanção a ser aplicado "SF'. caso resulte em numeral com
casas decimais, deverá ser arredondado para cima
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ANEXOlll
DESCUMPRiMENTOou ABANDONO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAISEM SE
TRATANDO DESERVlçOSCONTINUOS
O cálculo do tempo da'sanção para a hipótese prevista no incisa 111,do artigo 21
desta

Resolução,
será assimobtida
1- 0 quantitativo de dias de sanção corresponderá à aplicação da seguinte fórmula
paramétrica SA = DI / DC ' Dll
Onde
SA = base de cálculo do quantitativo de dias para a aplicação da
sanção
DI = total de dias correspondentes aa inadimplemento contratual
DC = quantitativo de dias do contrato. considerando, para tal, o total de dias
deste a celebração contratual até o último dia previsto no último termo de
prorrogação.cásotenha havido

11- Sobre o valor obtido no incisa 1,deste Anexo lll..'SA". multiplicar-se-áo fator
da tabela abaixo, que tem como base o valor mensal atualizado estimado para o
contrato, resultando no quantitativo do dias a ser aplicado na presente sanção
($TI
Tabela defatorpara canção
faixa de valores (mensal
até
o.ooo.oo
50.000.00
lO.oo0,01
50.00Q.OI
100.000.00
em diante
100.000.01

fatos
2,0
2,1

11
1- Caso o resultado 'ST' fór inferiora 50% do total de dias de inadimplemento

DI', considerar-se-áST = DI -' 2
IV -- Caso o inadimplemento tenha ocorrido .com 90(noventa) dias ou menos. em
relação ao final da vigência contratual, o valor "ST' deve ser multiplicado por 2

(dois) e aplicado,,deforma cumulativa,o fator previsto no artigo 28. desta
Resolução, obtendo-se o total geral de dias "SF'

V -- O total geral de dias de sanção á ser aplicado"SF'.,caso resulteem numera
com casas decimais. deverá ser arredondado para cima.
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