COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB

PREGÃOELETRÕNIC025/2018f308
CONTRATANTE: CETESB - COMPANHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
UGE 263101
ODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÓNICO

TIPO DELICITAÇÁO:MENORPREÇO
ÓRGÃO EXECUTOR: DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA
iNiCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÕNICA: #V/ Oá2019
INÍCIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: .2:g/gÍ/201S

às .g..: (22h

OFERTA DE COMPRA 263101 2609720190CÍX2Jg.Z.
A CETESB COMIA.NHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO torna público que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÓNICO com a utilização de recursos
de tecnologia dâ informação denominada fBolsa Eletrõnica de Compras do Governo do

Estado dé 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 Licitações
da CETESB para Pregão Eletrõnico, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem
as disposições da Lei Federal n' 13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitações da

CETESB. do Decreto Estadual n' 47.297/2002. do Regulamento de Licitações da
CETESB para Pregão Presencial,e demais nomias regulamentaresaplicáveis à
esnêcie
l

OBJETO: Fornecimento de l (um) sistema de purificação e ultrapurificação

de água , modelo compacto, conformeespecificaçãotécnica e demais condições
constantes deste Edital e seus anexos
1.1

Os equipamentos poderão ser ofertados para impoitaçào direta pela CETESB

1.2

As licitantes interessadas em participar deste Edital deverão ser

a) representante técnica no Brasit. caso ofereça equipamento de origem extema

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

FORMADEENTREGADAPROPOSTA

2.1
As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e seus anexos e
deverão sor encaminhadaspor meio eletrónico após o registro dos interessadosem
participar do certame e Q crodenciamento de seus representantes no Cadastro
Unificado de Fornecedoresdo Estado de São Paulo. CAUFESPI

2.2

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrõnico será realizada no

endereço eletrõnico WBW:beç:$p:ne!:b! no dia e hora mencionados no preâmbulo deste

Edital e será conduzidapelo pregoeirocom o auxílio da equipe de apoio, designados
nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente
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COMPANHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
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
Fomecedores do Estado de São Pauta. CAUFESP. em atividade económica
compatívelcom Q seu objeto, sejam detentoresde senha para participarde
procedimentos eletrõnicos. tenham credenciado os seus representantes na
forma estabelecida no Regulamento do Pregão Eletrõnico. anexo à Resolução

SF 23 de 25/07/2005 e atendam aos requisitosestabelecidosno item 1.2 deste
Edital

3.2

0 registrono CadastroUnificadode Fornecedores
do Estadode São

Paulo, CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarào 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 do Sistema BEC/SPI
3.3

As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a

seremcumpridos
para o registrono CAUFESP,
o credenciamento
de
representantes e obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço
eletrõnico www bec.sp.gov:b11

3.4 Não serão admitidas as participações, neste certame licttatório, de pessoas
físicas oujurfdicas:
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 7o da Lei Federal no l0.520/2002 e artigo 38. da Lei
Federaln'13.303J20161
3.4.2 Que tenham sido declaradas inidõneas pela Administração Pública federal.

estadual ou municipal. nos termos do artigo 87, incisa IV, da Lei Federal Ro
8.666/1993;
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 membros da respêctívaequipe de apoia. nos termos do
artigo 3.8, parágrafo único da Lei Federal n' 13.303/201 6;

3.4.4 Que não tenham representaçãolegal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativamente ou judicialmente;
3.4.5 Que estejam reunidas em consórcio. ou seja. controladoras. coligadas ou

subsidiáriasentresil
3.4.6 Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de
licitações promovidas pela Administração Pública federal, estadual. municipal,
direta e indireta, em virtude de prática de infração à ordem económica, nos
termos do artigo 38, incisa 11,da Lei Federal n' 12.529/2011;
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COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
CETESB

3.4.8 Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de
condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da
LeiFederaln'

8.429/19921

3.4.9 Que tenham sido declaradas inidõneas para contratar com a Administração

Pública pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Sãa Paulo, nos
termos do 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 Lei de Acesso à Informação. nos termos 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 Ro58.052/2012
3.5

A participação no certame 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.

que conhece e aceita os regulamentosdo Sistema BEC/SP e que se
responsabiliza pela origem e procedência dos bens que cotar.

3.6 A licitante responde integralmente por todos ob atos 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 preferência de que trata a 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.$p.gov.br na opção PREGÃO - ENTREGAR PROPOSTA,
até o dia e horário previstos no preâmbulo, devendo a licitante. para formula-las
assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação

constantesdo Edital.

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,considerando a entrega dos bens por conta e risco da licitante
vencedora, incluindo tributos, transporte. seguro, carga e descarga na(s)
localidade(s)discriminada(s) no Anexo 3
CETE$B
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COMPANHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
CETESB

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 ComplementarFederal n'
123/2006, não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário
diferenciadoem sua proposta.devendoelabora-la;de acordocom as nomias
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sob pena de não aceitação dos preços
ofertados pelo Pregoeiros

4i2.2.1 Caso venha a ser contratada,a microempresaou empresa de pequeno
porte na 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 aquêle em (lue celebrado o contrato, nos termos do artigo 30,
capuz, inciso 11.e $1o, incisa 11.da Lei Complementar Federal Ro 123/2006,
apresentando à Administração a çom15rovaçãoda 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..caberáao ente públicocontratantecomunicarQ fato ao
órgão fazendário competente. solicitando que a empresa seja excluída de oficio

do Simples Nacional, nos termos do artigo 29. incisa l, .da Lei Complementar
Federaln'123/2006
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-se como base o
valor em moeda estrangeira, utilizando-se o cálculo e as alíquotas 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 negociado será reconveRido para o valor em moeda estrangeira
utilizando-se a mesma planilha;

4.3.3 As propostas apresentadascom cálculo e alíquotas diferentes das
estabelecidas na PLANILHA DEMONSTREI'lVADA 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 Banca Central do Brasil (www.bcb.gov.br), utilizando-se como base a dab

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

O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) 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 contado da
CETE6B
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COMPANHIAAMBIENTALDO ESTADODE SÃO PAULO

CETESB

data da abertura da Cada de Crédito (para bens ofertados para importação
direta>.

4.7

0(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 Demonstrativada Conversão. bem como a descrição do
material ofertado, com a indicação da procedência. marca e modelo, catálogos,
garantia, em conformidade com as especificações contidas no anexo 3 do edital

4.8 As garantias mínimas exigidas para cada equipamento são as
discriminadasno Anexo 3 (especificaçãotécnica) e começarãoa contar a partir
da data do recebimento definitivo dos equipamentos
4.9

Os valores constantes da propostaserão fixos e irreajustáveis

4;10

Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital

5

DOCUMENTAÇAOPARAHABILITAÇAO

+

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

HABILITAÇÃOJURÍDICA

5.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa.
devendo Qestatuto, no caso das cooperativas, estar adequado à Lei Federal n'
12.690/2012.e no caso de sociedadespor ações, deverá vir acompanhadode
documentos de eleição de seus administradores;

5.1:2 Inscriçãodo ato constitutivo,no caso de sociedadesélvis. acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
5.1.3 Decreto de autorização. em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no paísl

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 caso de empresário
individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELll

5.1.7 Registro perante a entidade estadual da Organizaçãodas Cooperativas
Brasileiras, em se tratando de 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);
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COMPANHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO 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 compatível com o objeto do
certame

5.2.3 Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual. da sede ou
domicílio da licitantel
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
regularidadefiscal de todos os tributos federais. inclusive contribuições
previdenciárias.

5.2.6 Prova de regularidade de débito trabalhista
5.3

QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO 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 cooperativaou sociedade não empresária,a certidão
mencionadaacima deverá ser substituída por certidão negativa de ações de
insolvência civill

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

5.4

0UTRASCOMPROVAÇOES

5.4.1 Declaração subscrita por representante .legalda licitante, em conformidade
com o modelo constante do Anexo 4.1. atestando que

a) se encontra em situação regular perante o Ministériodo Trabalho no que se
refere a observânciado disposto no incisa XXXlll do artigo 7.' da Constttuiçãa
cedera
e

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.
inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual no.l0.21 8/19991
c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho. nos termos do
artigo ll 7, parágrafo único, da Constituição Estadual;
5.4.2 Declaração subscrita por representante legal da licitante. em conformidade

com o modeloconstantedo Anexo 4.2, afirmandoque sua propostafoi
elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de fama a

coibir fraudes. corrupçãoe a prática de quaisqueroutros ates lesivos à
Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal n'
12.846/ 201 3 e ao Decreto Estadual n' 60.1 06/201 4.

5.4.3 Em se tratando 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
previstos no artigo 3' da Lei Complementar Federal n' 123/2006, bem como sua
não indusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.
CETESB
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COMPANHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB

5.4.4 Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas
no art. 34.. da Lei Federal no 11.488/2007. declaração subscrita por
representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do

Anexo 4.4. declarando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal n'
12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no incisa ll do capuz
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, a comprovação da
condição de microempresa. de empresa de pequeno porte ou de cooperativa

que preenchaas condições
estabelecidas
no art. 34, .da Lei Federaln'
11.488/2007, deverá ser realizada da seguinte fobia:
5.4.5.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela
Junta Comercial competentes

5.4.5.2. Se saciedade 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 Jurídicasl
5.4.5.3. Se sociedade cooperativa. pela Demonstração do Resultado'do
Exercício ou documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite

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

5.4.6 Declaração assinada por representante legal de que a Licitante é
representantetécnica no Brasil. do equipamento oferecido,no caso do mesmo
ser de origemexterna.
5.4.7 Declaração assinada..por representante legal de que a Licitante é
representantetécnica ou fabricante do equipamento, no caso do mesmo ser
produzidono Brasil
5.5

0BSERVAÇOES

5.5.1 A CETESB considerará coma prazo de validade das Certidões 180 (cento
e oitenta) dias corridos contado da data da emissão da mesma, salvo se outro já
estiver expresso no próprio documento;

5.5.2 Se a licitante for isenta de recolher quaisquer dos tributos mencionados
no Edital, deverá apresentar certidão emitida pelo 6rgãa competente infomlando

aisençao;
5.5.3 Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não
será exigida comprovação de regularidade fiscal. mas será obrigatória a
apresentação dos documentos relacionados no item, ainda que os mesmos
veiculem restrições impeditivas à referida comprovação;

5.5.4 A prova relativaà regularidadefiscal deverá ser feita mediantea
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 por Certidão de objeto e
pé da respectivaaçãojudicialt
CETESB
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COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
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5.5.5Constitui ainda condição para realização da contratação, a inexistência de
registros em nome da Licitante no .'Cadastro Informativo dos Créditos não
Quítados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Pauta - CADIN
ESTADUAL', o qual será consultado por ocasião da realização da Habilitaçãol
5.5.6 Caso .o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os

documentosexigidos no item 5.2 deverãoser apresentadostanto pela matriz
quanto pelo estabeleciDenta que executaráo objeto do contrato.
6
FORMADEPAGAMENTO
6.1 A forma de pagamento ofertada deverá obedecer às normas
estabelecidas pelas autoridades' monetárias brasileiras. considêranda-se o
seguinte

1-- Pagamentosreferentes a bens oferbdos para imporbção dlreh pela
CETESB:
100% (cem por cento) do preço do contrato dos bens embarcados serão pagos
por carta de crédito à vista. à favor da representada da contratada em banco do
seu país. mediante a apresentação dos documentos estabelecidos na minuta do
contrato. Despesas e comissões externas(se houver) devem correr por conta da
representadada contratada.
11

Pagamentos dos bens nacionais ou nacionalizados

O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após o recebimento deünttivodos
equipamentos

6.2. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em atentacorrente
junto ao Banco do Brasil S/A, ficando ajustado que o compcovante do crédito
gera reconhecido pela contratada com.o documento de quitação do débito.
6.3 Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção
monetária nos termos da legislação vigente. bem como juros moratórios, à razão
de 0,5 % (meio por cento) ao mês. calculados 'pro rata temÓore' em relação ao
atraso verificado

6.4-Constitui condição.para a realização dos pagamentos, a inexistência dê
registros em nome da Contratada no "Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo -- CADIN
ESTADUAL"

7

PROCEDIMENTOEJULGAMENTO

7.1 No dia e horário previstos neste EdRal, o Pregoeiro dará início à sessão
pública do pregão eletrõnico. com a abertura automática das propostas e a sua
divulgaçãopelo sistema Ra forma de grade ordenatóriae em ordem crescente
de preços
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7.2

A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o 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
importaçãodiretapela CETESB)
7.3.1 A desclassificação será 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 desclassificadas.

7.5 Será iniciada a etapa de lances. para a qual serão convidadas a participar
todas as licitantes detentoras de propostas classücadas
7.6 A formulação de lances será efetuada exclusivamente por meio do
sistema eletrõnico,
7.7 0s lances deverão ser fomiulados em valores distintos 9 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 oconerem 2 (dois)
ou mais lances do mesmo valor,

ATEI

REDUÇAOMINIMASOBREO
VAt-ORUNITÁRIO(R$)
500,00

01

7.8

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

7.8.1 A duração da 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 nào sejam registrados quaisquer lances

7.9 No decorrer da etapa de lances as licttantes serão informadas pelo
sistema eletrõnico:

a)

dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no

sistema e respectivos valoresl
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

minuta 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 ctasstficação final, em ordem crescente de valores
referente ao último preço ofertado

7.12 Com base nessa classificaçãoe 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 predusão do direito de preferência (em caso de
empate, a convocação será decidida por sorteio realizada pelo sistemas;

b)
Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da
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. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor.
mediante troca de mensagensabertas 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 aceitabilidadeserá 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 solicitará da licitante detentora da
melhor oferta o envio. no campo próprio do sistema, da planilha de proposta

detalhada. elaborada de acordarcom o modelo do Anexo l deste Edital.
contando o(s) preço(s) unitário(s)'e oes) novo(s) valer(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, observadas as especificações técnicas constantes
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 suspensapor até 02
(dois) dias úteis para a apresentaçãoda planilha de proposta em conformidade
com o modelodo Anexo l

7.20. Se a licitantedetentorada 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 Consideradaaceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao
julgamento da habilitação, obsewando as seguintes diretrizes:
a)

A verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita

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

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 consultas efetuadas por outros meios eletrõnicos hábeis de
informações
c)
Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública.
devendo ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por
meio eletrõnico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificadas
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
cursa da própria sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitaçãol
e)
A CETESB não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrõnicos hábeis de informações ou dos meios.para a transmissão de
cópias de documentos, Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidadese/ou
não sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, a licitante
será inabilttada. mediante decisão motivadas
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 DIVISÃODE SUPRIMENTOS.sita na Av. Professor Frederico Hemlann Jr..

345, 3' andar. Alto de Pinheiros. Sào 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 infomlações cadastrais da licitante
vencedora. utilizando a opção disponibilizada no próprio sistema. Deverá. ainda,
informar. quando for o caso. o teor dos documentos recebidos por fac-símile ou

outromeioeletrõnico

i)

A licRante
habilitada
na condição
de microempresa
ou empresa
de

pequeno porte deverá comprovar sua regularidade fiscal. mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos ou positivas éom

efeito de negativas. no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual
período a critério da CETESB, sob pena de decadência do direito à contratação.
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
j)
Ocorrendo a habilitaçãona forma acima indicada. a sessão pública será
suspensa pelo Pregoeiro para que a. licitante vencedora possa nos prazos
estabelecidos. comprovar a regularidade fiscal;
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k)
Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente
sobre a comprovação ou nào da regularidade fiscal. ou sobre a prorrogação de
prazo para a mesma comprovação
7.22 Se a oferta não for aceitável. se o licitante desatender às exigências para

a habilitaçãoou não sendo sanada a irregularidadefiscal (se houver) na
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte o Pregoeiro

examinaráa oferta subsequente de menor preço. negociara com o seu autor,
decidirá sobre a sua aceitabilidade e. em caso positivo. verificará as condições
de habilitação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável

cujo autor atenda aos requisitosde habilitação,caso em que será declarado
vencedor.
B

RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

B.l
Divulgado Q vencedor ou, se foro caso. saneada a irregularidade fiscal, o
Pregoeiro informará às licttantes, por meio de mensagem lançada no sistema.
que poderão interpor recurso. imediata e motivadamente. par meio eletrõnico,
utilizando exclusivamente o campo próprio disponibilizado no sistema.
8.2
Havendo manifestação motivada da intenção de interposição de recurso,
o Pregoeiro lançará mensagem no sistema informando

a)

Aos recorrentesque poderão apresentar as razõesdo recurso. na prazo

de 3 (três) dias após o encerramento da sessão pública;

b)
Aos demais licüantes que poderão apresentar contra razões. em igual
número de dias, os quais começarão a contar a partir do témüno 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 www:bsg:92:se!:bC, opção RECURSO. e a apresentação de

documentos, se; houver. será efetuada mediante protocolo. na Divisão de
Suprimentos, sita na Av. Professor Fnderico Hermann Jr.. 345, 3o andar. Alto de
Pinheiros..Sào 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 Interposto o recurso. o Pregoeiro poderá reconsiderar a 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

autoridadecompetente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e
homologará o procedimento licitatório

8.7

0 recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a

invalidação dos ates insuscetíveis de aproveitamento.
8.8

A adjudicação será feita pelo valor global.

8.9
Após a devida comunicação, a }icitante vencedora terá 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.
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8.11 Caso a proposta vencedora tenha sido apresentada para importação
direta pela CETESB, esta será convertida para a moeda de origem utilizando-se

a mesma.taxa de conversãoe a mesma planilha demonstrativade conversão.
Anexo 2 do Edital.
9

DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÕNICO

9.1 Caberá à }icitantexacompanhar 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 eletrõnico com o pregoeiro, durante a sessão
pública, implicará:

a)
Na sua suspensão o na,Sua retomada..no ponto em que foi suspensa,
sem prejuízodos ates realizadosaté então, quando a mesmaocorrerfora da
etapadelances;
b)

Quando a desconexão persistir por tempo superior a .15 (quinze) minutos,

a sessão públicadeverá ser suspensae reiniciada somenteapós comunicação
expressa às licitantes de nova data e horário para a sua continuidade;
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 desconexãodo sistema eletrõnico com qualquer licítante, não

prejudicará a conclusão x/álidada sessão pública ou do certame

10 CONDIÇÕES,LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTODO OBJETO DA
LICITAÇÃO

lO.l Os materiais serão recebidos na localidade discriminada no Anexo 3. da
seguinte forma

a)

Provisoriamente.
sendo consignadoó prazo de até 30 (trinta) dias

b)

Definitivamente.mediante termo circunstanciado e assinado entre as

corridas destinados às vistorias e testes de funcionamento

partem.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
11

SANÇOESADMINISTRATIVAS

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 7' da Lei Federal n' l0.520/2002,
bem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal. quando couber.

11.2 A sanção de que trata o subttem anterior poderá ser aplicada juntamente
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
CETE8B
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www.esancoes.sp.gov.br, e também no 'Cadastro Nacional de Empresas
Inidõneas e
Suspensas CEIA",
no
endereço
http://www-portaltransparencia.gov.br/ceis.
11.3

As sanções são autónomas e 8 aplicação de uma não 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 de contrato.
11.5 A prática de ates que atentem contra o património público nacional ou
estrangeiro, contra princípios da administraçãopúb]ica, Ol] que de qualquer
forma venham a constituir fraude ou corrupção,durante a licitação ou aa longo
da execução do contrato. será objeto de instauração de processo administrativo
de responsabilização nos termos da Lei Federal n' 12.846/2013 e do Decreto
Estadual n' 60.106/2014. sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas

previstasnos artigos 82 a 84 da Lei Federal Ro1.3.303/2016e no artigo 7' da
LeiFederalno10.520/2002

12

PENALIDADES

A 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 nas leis que regem a presente licitação, às penalidades

estabelecidasno mesmo.
13

REVOGAÇÃO

Fica assegurada à CETESB a faculdade de revogar ou anular esta licitação. nos
termos do aftígo 15. do Regulamento de Pregão da CETESB ç/c com a vedação
em vigor da Lei Federal 13.303/2016
14

INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES

14.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licltantes
e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança
da contratação.

14.2 Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atam
circunstanciados, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio
14.3 Para o Pregoeiro, o sigilo quanto à identidade das licítantes será mantido
até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais, até a
etapa de habilitação.

14.4 0 resultado do presente certame será divulgado no D.O.E.. nos sítios
www.preçiao.sp.aov.br. www.cetesb.sp.aov.br e wwwe-neaociospublicos.com.br,

sendo que os demais ates pertinentes à licitação e passíveis de divulgação
serão efetuados mediante publicação no Diário Oficial do Estado e no próprio
sistema, no endereço www:bQç:$p:gQy:
Dr , opção pregão eletrõnico.
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14.5 Até 2 (dois).dias úteis anterioresà data fixada para aberturada sessão
pública. qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrânico. solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato oonvocatório do Pregão
Eletrõnico

14.6 A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos, serão
formulados em campo próprio do sistema. encontrados na opção EDITAL, sendo
respondidaspelo 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 as questões relativas ao sistema. pelo Centro de Controle de 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
característicasfuncionais) e que substituam os solicitados sem necessidade de
ajustes ou adaptações
15
RECURSOS ORÇAMENTARIO

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de recursos
FEHIDRO -- AI' COB-10 (Avaliação de Risco como Ferramenta para o
Gerenciamentoda .Qualidade de Recursos Hídricos -- Estudo de Caso Rio
Grande -- URGHI). conforme solicitação de compras 111753/ELAS
16

ANEXOS

Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes Anexos
Anexos
Modelo de Proposta
Anexo 2
Planilha Demonstrativa da Conversão
Anexo3
EspectficaçãoTécnica
Anexo4
Modelos de Declarações
Anexo5
Minuta de Contrato

Anexos
Anexo7

Termo de Ciência e de Notificação
Resolução VIVIA Ro 139
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ANEXOS DOEDITAL

MODELO DE PROPOSTA

Quantidade

Objeto

'reçotota
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A
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ANEX02DOEDITAL
PLANILHA DEMONSTRATlm DA CQNVERSAO
t8m
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OBSI
A PLANILHA DEMONSTRATIVADA CONVERSÃO deverá 8er
encaminhadavia sistema e em qualquer dos fomlatos estabelecidosno Manual
Pregão Eletrõnico
rnecedor. como anexo da proposta, para o caso de

materiaisoferecidospara importaçãodireta pela CETESB.Se por ação da
licitante oferente, esh planilha contiver elementos que permitam 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 (WUW:bgb:ggy:bt),,utilizando-se
como base
a data de início do prazo para envia da proposta êtetrõnica. constante no
preâmbulodo Edital.
OBS3
Em caso de discrepância na taxa de conversão utilizada
prevalecerá para efeito de reconversão para a moeda estrangeira, a taxa de
conversão acima estipulada
OBS4 :
Se a proposta oferecida para importação.direta for a vencedora do
certame. o valor em reais negociado será reconveúido para 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
ESPECIFICAÇAOTECNICA

ITEMI
QUANTIDADE:OI(UM)
SISTEMA DE PURIFICAÇÃO E UlIRAPURIFICAÇAO DE AGUA, MODELO
COMPACTO.
DESCRIÇAOCOMPLETA

SISTEMADE PURIFICAÇÃOE UIIRAPURIFICAÇAO DE AGUA, MODELO
COMPACTO

PARA INÓIALAÇÃO

EM

BANCADA

DE LABORATÓRIO,

DESTINADOA UIIRAPURIFICAÇÃODE ÁGUA PARA SER UTILIZADAEM
ANÁLISES.POR ESPECTROMETRIADE MASSAS (ICP/OES), COM AS
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS: SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE
ÁGUA COM QUATRO FASES: 1) MÓDULO DE PRÉ-TRATAMENTOCOM
CARVÃO Ari\ADO SINTÉTICO. COMPOSTO POLiFOSF)vo E MEMBRANA
DE POLIESTIRENODE l MICRA. 2) UNIDADE DE OSMOSE REVERSA
CONSTITUÍDA POR MEMBRANAS DE POLIAMIDA PARA FILIRAÇAO POR
FLUXO TANGENCIAL E REMOÇÃO PERCENTUAL DE: CONTAMINANTES
ORGÂNICOS. METAIS. SEMl-METAIS. ELEMENTOS NÃO METÁLICOS.

PARTÍCULAS E MICROORGANISMOS . PROPORCIONANDO GRAU
LABORATÓRIO. 3) POLIMENTO DE .TRAÇOS ióNiCOS ATRAVÉS, DO
MÓDULO DE ELETRODEIONtZAÇÃO
CONTÍNUA. CONTEMPLARTODOS
PAF{ÂMETROSPARA: TIP02 ASTÚI. IS0 3696 E P.W. SEGUNDOUSP XXVI
POSSIBILITANDO RESISTIVIDADE >
5.0 MEGAOHMS.CM OU
CONDUTIVIDADE< 0,2 MICROSIEMENS.CM,TOC < 30 PPB. REMOÇÃO DE
SILICATOS > 99,9 %. 4) NA ÜUIMA ETAPA, MINIMIZAÇÃO DA CONTAGEM

MICROBIOLÓGICASOB AÇÃO DE LÂMIUDA UV CONSTITUÍDADE \APOR
DE MERCÚRIO DE BAIXA PRESSÃO. BAIXANDO A.CONTA(3EM PARA < IO
UFC/ML. - DEVEFtÁPOSSUIR CONTROLES E CONDUTIVÍMETROSmRA
MONITORAÇAO DA QUALIDADE DA AGUA DE ENTRADA E DA AGUA
PURIFICADA COM FATOR DE CORREÇÃO DA TEMPERATURA, DiSPLAY

DIGITAL RETRO-ILUMINADOCOM MENU DE PROGRAMAÇÃO EM
PORTUGUÊS E FUNÇÃO DE SANIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA MEMBRANA
DE OSMOSE REVERSA. = SOFmARE COM SAiOA PARA IMPRESSORA
PARA REGISTRO DE DADOS. - COM RECIRCULAÇAO INTERNA
AUTOMÁTICA. - CAPACIDADEDE UPGRADE DE VAZÃO; COM CARCAÇA
EM POLIPROPILENO E PINTURA EPÓXI. - DIMENSÕES EM 455X 255X 315
MM. vAZÕES DE: 5 LITROS/HORA.'- PESOS EM FUNCIONAMENTODE 15
KG. - TENSÃO ELETRICA REQUERIDA DE 120V / 60HZ. CONSUMO DE
ENERGIA: 80 WATTS. - CERTIFICADOS l.S.0 9001. PARA CUMPRIMENTOS
DOS REQUISITOS GLP E GMP. MANUAL DE OPERAÇÃO E IVKNUTENÇÃO
EM PORTUGUÊS OU INGLÊS. CERTIFICADO' DE CALIBRAÇÃO
RASTREAVEIS PELO N.l.$.T. SISTEMA \n.LIDÁVEL. COM PROTOCOLO
CERTIFICADO PELO F.D.A. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE..SEGUNDO
GMP / IS0 9001;. CUMPRIR COM DIRETRIZES DE SEGURANÇA CE DE
CETESB
300a.
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COMPATIBILIDADE ELÉTRICA E

ELETROMAGNÉTICA73/23/CEE E

89/336/CEE. - ACESSÓRIOS: UM PRESSURIZADOR EXTERNO COM AJUSTE
DE FLUXO AUTOMÁTICO. QUE MANTÉM A PRESSÃO MÍNIMA CONSTANTE
DE 2 BAR, PARAALIMENTAR O SISTEMA DE PURIFICAÇÃO POR OSMOSE
REVERSA. - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DA AGUA PURIFICADA FEITO
EM POLIETILENO COM VOLUME DE 30L TIPO CILÍNDRICO. COM FUNDO

CÓNICO PARA ESGOTAMENTOCOMPLETO DA ÁGUA ARMAZENADA.
COM SENSOR DE NÍVEL ELETRÓNICO GRADUADO DE O A 100% . DE
ACORDO COM . CAmCIDADE. COM CONECTOR PARA ACIONAMENTO
AUTOMÁTICO

DO APARELHO

DE PURIFICAÇÃO. . ,

POSSUIR TRÊS

VÁLVULAS DE SEGURANÇA.SENDO UMA PARA ENTRADA DA ÁGUA
PURIFICADA,A SEGUNDAFRRAALIMENTAÇÃODO UIIRAPURIFICADOR E
UMA TERCEIRA.SOBRESSALENTE.- POSSUIR TRANSBORDO PROTEGIDO
COM FiLtRO BACTERICIDA. - POSSUIR .FllIRO
HIDROFÓBICO COM
MEMBRANA DE 0,65 UM. COM FUNÇÃO DE RESPIRO E PREVENÇÃO DA
CONTAMINAÇÃO EXTERNA. COMPOSTO TAMBÉM DE '=CACL2 PARA
REMOÇÃO DE C02, CARVÃO ATl\nDO FURA REMOÇÃO DE ORGÂNICOS
VOLÁTEIS. - DIMENSÕES: ALTURA = 600 MM / DIÂMETRO = 380 MM / PESO
: 30 KG ULIRAPURIFICADOR PARA PRODUÇÃO DE'ÁGUA ULIRAPURA
QUE ATENDE AS ESPECiFiCAçõES PARA ÁGUA TIPO i ASTM. usp 28 E
IS0 3696 . COMPOSTO DE: A) CARTUCHO DE PURIFICAÇÃO POR.TROCA
IÓNICA. ESPECÍFICO FURA ALIMENTAÇÃO COM ÁGUA PURIFICADA POR

OSMOSE REVERSA. ELETRODEIONIZAÇAOOU DESTILAÇÃO .. B)
LÂMFnDA ULTRAVIOLETA DE BAIXA'PRESSÃO DE \APOR DE MERCÚRIO.
COM DUPLO COMPRIMENTO DE ONDAS 185 E 254 NM. C) CARTUCHO DE

ULIRAFllJRAÇAO DE CORTE DE PESO MOLECULARDE 5000 DA,
\ALIDADO PARA REMOÇÃO DE PIROGÊNIO.;' DEVE POSSUIR PROGRAMA
AUTOMÁTICO DE SANITIZAÇAO. D) CARTUCHO DE POLIMENTO. E) FILTRO

ABSOLUTO MICROPOROSODE 0,22 UM. F) BRAÇO MÓVEL PARA
FACILITAR A COLETE DE AGUA PURIFICADA DOTADO DE LED INDICADOR
G) RESISTIVIMETRO DE ALTA PRECISÃO COM CONSTANTE DE CÉLULA DE
O,OI CM -l E MEDIÇÃO DE TEMPERATU.RACOM PRECISÃO DE O.l C, PARA

INDICAÇÃO DA RESISTIVIDADE E 'DA CONDUTIVIDADE DA ÁGUA
ULTRAPURA.- PROMETODE ACORDO COM A USP 26 -. NF 20 H)
POSSIBILIDADE DE VISUALIZAR RESISTIVIDADE E CONDUTIVIDADE COM

TEMPERATURACOMPENSADAOU NÃO. 1) PAINEL DiGiTAL RETR0ILUMINADO COM LEITURA EM. DIVERSOS IDIOMAS. INCLUSIVE
PORTUGUÊS, INDICANDO: QUALIDADE DA ÁGUA (RESISTIVIDADE.
CONDUTIVIDADE E TEMPERATURA), STATUS DO SISTEMA, MENSAGENS
DE ALERTAS. ETC. J) SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO INTERNA. K) VÁLVULA

SOLENóIDE PROGRAMÁVELPERMITINDOCOLETE MANUAL OU
AUTOMÁTICA DE ALÍQUOTAS DE ÁGUA ENTRE 0,25 E 64,5 LITROS. L)
INTERFACE RS 232 PARA CONEXÃO A IMPRESSORA OU COMPUTADOR
COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃODE SOFTWARE DESTINADOA
TRANSMISSÃO DE DADOS HISTÓRICOS PARAANÁLISE OPERACIONAL. M)

RELoG10 EM TEMPO REAL PARA ARMAZENAMENTO'DOS DADOS
PERMITINDO RASTREABILIDADE DA PRODUÇÃO, CONFORME PRECEITOS

DAS BOAS PFtÁTiCASDE LABORAtóRiO (GLP) N) POSSIBILIDADEDE
UPGRADE m.RA ADEQUAÇÃO ÀS FUTURAS NECESSIDADESANALÍTICAS
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DO USUÁRIO,COM PREmRAÇÃO M.RA INSTALAÇÃODE MEDIDORDE
TOC COM LEITURA ENTRE l E 999 PPB, O) D}MENSÓESMÁXIMAS: 455 MM
DE ALTURA, 255 MM DE LARGURA E 355MM DE PROFUNDIDADE.P)
COBERTURA EM AÇO INOX GOM PINTURA EPÓXI. CARACTERÍSTICAS DÀ
ÁGUA PRODUZIDA: 1} RESISTIVIDADE A 25 C.:18.2 MEGAOHM.CM 2) NÍVEL
DE TOC. VALOR TIPiêO: MENOR QUE 5 PPB 3) BACTÉRIAS: MENOR QUE l
UFC/ML4) NÍVEL DE PIROGÊN10: MENOR QUE O,OOIEU/ML 5) VAZÃO: l .O
L/MIN OU 60. LITROS /HORA. 6) ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS. 60 HZ '7)

CERTIFICADODE CALIBRAÇÃORASTREADOPELO NIST E MANUALDE
OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS. 8) CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

SEGUNDO GMP / IS0 9001. 9) CUMPRIR COM DIRETRIZES DE
SEGURANÇA CE DE COMPATIBILIDADE ELÉTRiCA E ELETROMAGNÉTICA
73/23/CEE E 89/336/CEE.

Condições de garantia mínimas: Garantia de 12 (doze) meses após a
instalação e primeiro funcionamento contra defeitos de fabricação e
funcionamentoe 5 (cinco) anos para fomecimento de peças e acessórios e
ainda garantia estendida de mais 24 meses após o recebimento
A garantia "On-Site" deverá NECESSARIAMENTE cobrir mão-de-obra e peças
(exceto consumíveis), além do
deslocamento/estadia
do
técnico

independentementedo número de ocorrências. sendo que os chamados
deverão ser atendidos na prazo de 96 horas

TREINAMENTO:O fornecimento deverá contemplar a instalação do
equipamento na CETESB) e o treinamento (familiarização) com o equipamento,

por um período mínimo de 8 horas, para no mínimo 3 técnicos no local da
instalação sem ónus adicionais

CATÁLOGOS: Os catálogos apresentados junto à proposta deverão expressar

fielmenteo equipamentooferecidobem como as condiçõesde operaçãodo
mesma

Em caso de discrepâncias entre as especificações disponíveis publicamente a

partir de documentosdisponíveispara "download"a partir da página do
fabricante e informações providas pela licttante. 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 INSTALAÇÃO: CETESB -

M/. PROFESSOR FREDERICO

HERMANN JR., 345, ALTO DE PINHEIROS SÃOPAULO-SR

CETESB= CompBrúüAnHBr»+doEslBdBdBsüo pala « sede Av.prol. Fre«rbo HemHW J'. 345= CEPH4S$40D.n$ãaP
3aoQ. FBic joxx]1) 3133-3402

www.cetesb.sp.gov.
br

n'

43.71B491Maa]

Cód.:S0-288VO107/08/2009

]nisB E«

/--\.

n'

A

\-..- if

]a9®1.37$11B

-

IHÇ. MuMC.

$P- TH T{aHr11}3133B.On.31}.7
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ANEX04
MODELOSDEDECLARAÇOES

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

Nome completo

RG Ra:

CPF

no

DECLARO,sob as penasda Lei, que o licttante
(pomo ompmsada0, interessado em participar do Pregão Eletrõnico Ro

Processon'

/

/

a) está ém situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à
observância do disposto no incisa XXXlll do artigo 7.o da Constituição Federal;

b) não possui impedimentolegal para licitar ou contratar com a Administração.
inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual n' 10.218/1999; e

c) atende às normas de.saúde e segurançado trabalho, nos termos do
parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual

(Locale data)

(Nome/assinatura
do representantelegal)
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CETESB

ANEX04.2
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÁO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÁO
(em papel timbrado da licitante)

do

CPF

.no

.............

representante

legal

do

licitante

(nome empnsarfa0, interessado em participar do Pregão

Eletrõnico n' ..../...:.

Processo n' ..../.

DECLARO, sob as penas da Lei,

especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que

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

b) a intenção de apresentar a propostanão foi informada ou discutida com qualquer
outro ltcitante ou interessado. em potencial ou de fato. no presente procedimontd
licitatório;

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

qualquer outro tícitante ou interessado.om potencial ou de fato. no presente
procedimento
licitatórioÍ

d) o conteúdoda propostaapresentadanão será, no todo au em parte,direta ou
indiretamente.comunicado ou discutido cóm qualquer outro licitante ou interessado, em

potencial ou de fatos no presente procedimento lidtatório antes da adjudicação do
objeto
o) 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 licítanteantes da abertura oficial das propostasl e
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração o que detém plenos poderes e informações para ürmá-la

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma
a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros fitos lesivos à Administração
Pública.,nadónal ou estrangeira. em .atendimento à Lei Federal n' 12.846/ 2013 o ao
Decreto Estadual no 60.1 06/2014. tais como
CETESB=cmpnNaAmbünl
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- prometer. oferecer ou dar, direta ou indiretamente.vantagem indevida a agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionadas

11- comprovadamente.financiar,custear.patrocinar ou de qualquermodo subvencionar
a prática dos fitos ilícitos previstos em Loi;
111
- comprovadamente. utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos fitos praticadosl
IV - no tocante a licitações e contratos

a) frustrar ou fralidar. mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente,
Q caráter competitivo de procedimentolicitatório públicos
b) impedir. perturbar ou fraudar a realização.de qualquer ato de procedimento licitatório
públicos

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

de qualquertipol
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrentes
e) criar. de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativos

f) obter vantagemou benefício indevido. de modo fraudulento. de modificações ou
prorrogações de contratos
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatória da
licitação pública au nos

respectivosinstrumentoscontratuaisl ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio económico-financeiro dos contratos celebrados com a

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

(Locale data)

(Nome/assinatura do representante legal)

CETESB
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ANEX04.3
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESADEPEQUENOPORTE
(em papel timbrado da licitante)
ArENÇÃOI CITA DEêI:ARAêÃO OUVE SER APRESENTADA APENAS POR
LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP. NOS TERMOS DO ITEM 5.5.3 DO EDITAL.

Eu,

.

;

.

1
e do CPF no :

,
:

portador

do

RG

n'

. representantelegal do liêttante

(nome empresana0,Interessadoem participardo
Pregão EletrõnicoRo:.L

Processo n' ....L:.,

DECLARO, sob as penas

da Lei. o seu enquadramentona condição de Mlcroempresaou Empresa de
Pequeno Porte, 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/assinatura
do representantelegal)

á
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COMPANHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
CETESB

ANEXO 4.4
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE
PREENCHAAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI
FEDERAL NO1l .488/2007
(em papel timbrado da licitante)

PRESENTaDA
AriÉNÃI Pok
LICITANTES QUE SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 5.5.4 DO
EDITAL
ITA

portador do RG

Eu

e do CPF'no
Pregão Eletrõnico n' ..../.

Ro

representante legal do licitante

(nome empmsaHa0, interessado em participar do
Processo n
DECLARO,sob.as penas
/

da Lei.que
a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado.4 Lei Federal n'
12.690e012

b) A cooperativa.aufere Receita Bruta até o limite definido no incisa ll do
capuz do art. 3' da Lei Complementar Federal n' '123/2006, a .ser
comprovado mediante Demonstração do Resultado do Exercício ou
documento equivalentes

(Locale data)

(Nome/assinatura do representante legal)
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COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADA DE SAO PAULO
CETESB

ANEX05DOEDllAL

MINUTADECONTRATO

CONTRATON'
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. inscrita no CNPJ sob
n ' 43.776.491/0001-70, doravante denominada simplesmente CETESB com
sede na Av. Prof. Frederico Hermann Jr.. 345, nesta Capital, e de outro lado

inscrita no CNPJ sob n

doravante

denominada
simplesmente
CONTRATADA,
com sede na

infra-assinado pelos seus respectivos representantes legais. têm
entre sl justo e acertado o seguinte.
CLÁUSULA I'' - OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO
Constitui o objeto do presente Contrato, o fornecimento de l(um) sistema de
purificação e ultrapurificação
de água, modelo compacto, conforme

Especificação
Técnica,Anexo3 do Edital
CLÁUSULA2'-PREÇO
A CONTRA:FADA
obriga-se a fornecer o 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
O preço total contratado é de R$

Parágrafo único
base
/

Para fornecimento por importação direta pela CETESB
Parágrafo único - O preço {CPT/CFR Incoterms 201 0) 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 planilha que
segue:
.g):,u%,
a

CETES8
30DO. FHxí'tOxxl1}

AmNenUldoEBBdodeSloP8ub
3133-34a2 n C N PJ n.' 43.776.4911mo1
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CETESB

CONVERS

TAXAS
Val0rFCA
Valor ao Frete [rterno
)eSDeSas CQm DOCUmenMCâD

Frete Internaciona
SUbtOb CPT
mPOSt0 de ImpaHação

SUbtatal
P

CLAUSULA3a CONDIÇOESDEPAGAMENTO
A forma de pagamento ofertada deverá obedecer às normas estabelecidas pelas
autoridades monetárias brasileiras, considerando-se o seguinte:

1 - Pagamentos referentes a bens oferbdos para importação direi pela
CETESB:

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 apresentaçãodos documentos abaixo

a) Conhecimento de embarque. consignadoà 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 CONTRATADA;
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
nome da Companhia Transportadora
CETESB
3am. FBr

AmbimHldaEHBdOdeS60P81Jb
[0cK11) 31333402

n CNPJ
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CETESB

d) Lista de volumes (Packing List). identificando o conteúdo e a quantidade de
Itens em cada volume;

e) Certificadosde Garantia
$ 1' - Despesas e comissões externas (se houver) devem correr por conta da
representadada contratada
11

Pagamentos dos bens nacionais ou nacionalizad08

O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo
confome estabelecidona cláusula5a
$ 1o - 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. ficando ajustado .que o comprovante do crédito será
reconhecido pela CONTRATADA como .documento de quitação do débito
$ 2o - O pagamento previsto nQ parágrafo anterior poderá ser custado.
exclusivo critério da CETESB, nos seguintes casos

a

a) Na falta dos documentos hábeis de cobrança
b) Em decorrência .de obrigações da CONTRATADA para com terceiros, que
possam de qualquer forma prejudicar a CETESB;

c) Inobservância ou descumprimento..de ' qualquer das

condições de

fornecimento previstas no Edital ou no Contrato
S 3o-A CETESB descontará e recolhera dos pagamentos que efetuar, os tributos
a que estiver obrigada pela legislação vigente;
S 4' - Havendo atraso nos pagamentos. sobre a quantia 'devida incidirá correção
monetária nos termos da legislação vigente, bem como juros moratórios, à razão
de 0,5 % (meio por cento) ao mês. calculados "pro rata tempere" em relação ao
atraso verlücado.

$ 5o Constitui
condição
paraa realização
dospagamentos,
a inexistência
de
registros em nome da Contratada.no 'Cadastro Informativo dos Créditos não
multados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo -- CADIN
ESTADUAL'

CLÁUSULA 4a . PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

a) Para bens nacionais ou 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 CETESBI
,. 4bU/n

â
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CETESB

b) Para bens ofertados para importação direta, o prazo para o embarque qo
objeto deste contrato é de até 120 (cento e vinte) dias, contado da abertura da
carta de crédito
CLÁUSULA 5a-- RECEBIMENTO

O objetocontratadoserá recebido
) 'provisoriamente, mediante termo circunstanciada e assinada pelos
representantesdas partes. no ato da entrega do objeto e no qual se consignará

o. prazode até 30 (trinta)dias destinados
à instalação
e testesde
funcionamentos

b) definitivamente. mediante temia circunstanciado e assinado pelas partes,
após a conclusão dos testes previstos na alínea anterior;

c) para os materiaisoferecidos para inpoítação 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 redação em Vigor da Lei
Federa18.078/90
CLAUSULA6a 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 propostas
b) prestar todas as informações solicitadas pela CETESB desde que pertinentes
a este contrato e respectivo objeto;

c) dar garantiatotal contra qualquer defeito de fabricação e funcionamentopelo
prazo mínimo estabelecido na especificação técnica;

d) dar garantia do fornecimento de peças de reposição pelo prazo mínimo
estabelecido na especificação técnica

CLÁUSULA7a.PENALIDADES
No cabo 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);
b) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses;
c) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública pelo
prazo de até 5 anosl
CETE3B
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$ 1o - As sanções são autónomas e a aplicação de uma delas não exclui a
aplicação das outras;

S 2' - 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 inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, sem prejuízo
das demais penalidades previstas neste Contrato

$ 1' - O presente Contrato será rescindido se verificada a ocorrência de
quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 55, do Regulamento de Licitações
daCETESBI

$ 2'
Lei

A rescisão será fomializada obedecendo-se as disposições previstas em

S 3' - A rescisão de que trata esta Cláusula acarretará as consequências
estabelecidasna Lei Federal13.303/2016.
$ 4' - O não cumprimento ou o cumprimento irregular do Código de Conduta e
Integridade da.CETESB.
CLÁUSULA9'-VINCULAÇÃOAOEDITAL
)
l
O presente Contrato está vinculado ao Edital 32/2018/308 e reproduz os termos
e condições da proposta vencedora.

CLÁUSULAIO - OBRIGAÇÕESDA HABILITADA
A Contratada obriga-se a manter durante toda a execução do Contrato,

compatibilidadecom 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
S 2' - A Contratada obriga-se a cumprir as disposições constantes do Código

de Ética e Condutada CETESB,disponível.no site WWW:ççtQ$b:$p:gpy:bt,
sob
pena das sanções previstas pelo seu descumprimento

CLÁUSULAll - LEGISLAÇÃOAPLICÁVEL
Este contrato é regido pela Lei Federal no 10.520/2002, pelo Decreto Estadual n'

49.722/2005 e. pelo Regulamento.de Licitações da CETESB para Pregão
Eletrõnico, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da
Lei Federal n' 13.303/2016,.do Regulamento Interno de Licitações da CETESB,
do Decreto Estadual n' 47.297/2002, do Regulamento de Licitações da CETESB
para Pregão Presencial. e demais nomlas regulamentares aplicáveis à espécie

CLÁUSULA 12 - NOVAÇAO

A tolerância das partes não implica em novação das obrigações assumidas
neste Contento.
CLÁUSULA13 RECURSOSORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de recursos
:HPh'8:1h3UãE'
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FEHIDRO -- AI' COB-10 (Avaliação de Risco como Ferramenta para o
Gerenciamentoda Qualidade de Recursos Hídricos -- Estudo de Caso Rio
Grande - URGHI), confomle solicitação de compras 111753/ELAI
CLÁUSULA 1 4 - ANEXOS

Faz parte deste Contrato. o Anexo 3(Especificação Técnica) do Edital, bem
como a proposta definitiva da proposta vencedora, naquilo que não colidir com
as cláusulas e condições deste instrumento
CLÁUSULA 15 - FORO

Fica eleito o Fora da Comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer
outro. por mais privilegiado que seja ou venha a ser. para dirimir eventuais
questões relativas a este Contrato

E por 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

COMPANHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

CONTRATADA

Testemunhas

Nome.RGe CPF

Nome. RG e CPF
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ANEXO 6 DO EDITAL
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CETESB

CONTRATANTE

COMPANHIA AhIBIENTAL DO ESTADO DE SÃO

PAULO
CON'l'RAI'ADO

CONTRATOn' (de origem)
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1.

Estamos CIENTES de quc

a)

O ajusteacimareferido estarásqeito a análise ejulgamentopolo Tribunal dc Cones do Estadode

SãaPaulo, cujo trâmite processual ocornM pelo sistema eletrânico;

b)

poderemoster acessoao píowsso, tendo vista e extraindocópiasdas manifestaçõesdc intcrcsw.

Despachos e Dnisões, mediante regular cadastnajnento no Sistema de Processo Eletr6nico, conforme dados

abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n' 01n011 do 'l'CESP;

ç)

alémde disponíveisno processoeleüõnico,todosos Despachos
e Decisõesquc vierema scx

tomados, relativamente ao aludido piuçesso, .serão publiçad(» no Diário Oficial do Estado, Cademo do
Poder Legislativo, parte dq Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em coníomidade com o artigo 90
da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos

ermos processuais,çonfomie regras do Código de ProcessoCivil;
d)
qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrõnico -- ou telefones de contato deverá wr
comunicada pelo interessado, petiçionando no processo

2.

Demo-nosporNOTIFICADOS para:

a)

O acompanhamento dos atou do processo até seu julgamento amai e consequente publicação;

b)
se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o dinito dc
defesa, ÍNerpor recusas e Q que mais couber.

LOCAL c DATA: São Paulo

de fevereiro dc 2018

(;ESToR DOoRGAO/ENTI DATE
Nome:

Cargo:

CPF:
/RG:
Data de Nascimento:
Endereçoresidencial:
E-mailinstitucional:
E-mail pess08l;

Telefone(s): (1 1) 3133-3000
Assinatura
CETESB
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Responsáveisaue assinaram o contrate
PelaCETESB
Notne:

CPF:
/ R(
Data de Nascimento:
Endereçoresidencial:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):(11)
Assinatura

Nome:

Cargo:

CPF
/ RG
l)ata de Nascimento:
Endereço rmidcncial:

lbmail institucional:
E-mail pnsoal:

Telefone(s):
(11)
Assinatura

Pel8CONTRATADA
Nome:

Cargo:
CPF;
Data

cle

RG
Nascimento:

/ l

/

Eüdcrcço raidencial:
RPmail instituclon&l

E-mail pessoal:.
Telefone(s):

Assinatura

CETESB

Amb»nt# dpEHadpdesãD paubwsede:AV. pnl. Fre+Fna Hamann +. 345-CEP054Sb90DwSüa ando
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ANEX07DOEDITAL
RESOLUÇÃO SMA NO139, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017
Dispõe sobre a aplicação das sanções
deoormntes dos procedimentos licitatórios e
dos contratos administrativos nlo âmbito da
Secmtaria de Estado do Meio Ambiente.
O SECFIETARIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE.. no uso de suas atribuições

legais, com fundamentona artigo 3oda Decretoestadual n' 31.138.da 09 de janeiro
de 1990, com a redação dada pelo artigo 2' do Decreto estadual no33.701. 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 ne6.544. de 22
dejunho de 1989,e
consderand) a importância em adorar, no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente
uma padronkação na aplicação de sanções:
consldemndo a busca da eficiência no serviço público através da descentralizaçãode
atribuiçõesl
cona/doando que o procedimento e aplicação de sanção de impedimento de licitar o
contratar com o Estado. estabelecida no artigo 7B,da Lei federal n8 10,520/2002, no

âmbito da Chefia de Gabinete propiciaráa celeridade do exame originárioe recursal
da material
cor7sidemndo o disposto no item 1, go $ 1'. do artigo I', do Decreto n' 48.999/2004
RESOLVE

CAPÍTULOI

DASDISPOSlçOESGERAIS
Artigo lo - No âmbitoda Secretariado MeioAmbiente,a aplicaçãodas sançõesde
natureza pecuniária. do advertênciasde suspensão temporária de participar em
licitação e impedimento de contratar com a Administração. de declaração de
inidoneidade. a que se referem os artigos 81. 86 e 87.. 1. 1}, 111
e IV. da Lei federal ne
8.666. do 21 de junho de 1993, e os artigos 79. 80 e 81, 1. 11,111
e IV, da Lei estadual
no 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 ne l0.520, de 17 de
julho de 2002. obedecerá às normas estabelecidasna presente Resolução.
Artigo 2o - .As sanções serão aplicadas com observância dos princípios. da
razoabilidadee da proporcionalidade.

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

do 2005. do Comité de Qualidadeda Gestão Pública, ou em outro ato regulamentar . .,.
que a substituir.
.
'
.$1>/:;NQ
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CAPITULO ll
DOSPRAZOS

Artigo 4' - O prazo para apresentaçãode defesa prévia em observânciaao disposto
no artigo 87. $$ 2De 3o da Lei federal no 8.666/93, artigo 10 do Decreto estadual no
61.751/1 5 bem como na Resolução CC-52/05 lerá 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 incisas 1, 11e 111do artigo 87 da Lei
federaln' 8.666/931

b) IP (dez) dias, quando a sanção proposta for de declaração de inidoneidade nos
termos do incisa IV do artigo 87 da Lei federal na 8.666/93, ou de impedimento de
licitar e contratar com o Estado e multa prevista .no artigo 7o da Lei federal 10.520/02
Artigo 5'.- Da decisão que sancionar a licitante ou a contratada, caberá recurso, no
prazo de 5(cinco) dias úteis. contados da notificação.
Artigo 6' - Na contagem dos prazos para defesa prévia e recurso excluir-se-á o dia do
nício e incluir-se-á o do vencimento. e considerar-se-ão os dias consecutivos. excito
quando for explicitamente disposto om contrário

Artigo 7' - A contagemdos prazosde entregae de iníciode execuçãodo objeto
contratual será feita em dias corridos, iniciando-se no primeiro dia útil subsequente à
data estabelecida no instrumento contratual

Parágrafoúnica- SÓ se iniciam e vencemos prazos referidasneste artigo em dia de
expediente na Secretaria de Estado do Meio Ambiente

CAPITULOlll
DAS iNFRAçõES CONTRATUAIS

Artigo 8' As condutas consideradas infrações passíveis de serem sancionadas são
1- Nas termos. respectivamente. do.caput dos artigos 86 e 87 da Lei federal ne
8.666/93
a) O atraso injustifiado na execução do contrato
b) Inexecução total ou parcial das obrigações contratuais
11

Nos termos da artigo 7o da Lei federal no 10.520/02

a) Não celebrar a contratação dentro do prazo de validade da respectiva proposta
b) Deixar de entregar documentação exigida no edita

c) Apresentardocumentação
falsa
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação
CETES8 »CanpanlÜHAmbinÉd dD EsHdQde 8àapaHQ

Av Pld FTBdBnn }lai

Fax joxR11)313334a2» c N pl rç'4377B49inaOi -70-lnec

Est n.'ia9b91.az&i

códzs0-288vol

07/08na09

345/ CEP 064S9-9QO- $àp Podo - 8P--T.l.: (anil)

313330QO

Úü. «.'+lm03isz- $ü.: www:ççl9$P:$p:gQ!:br

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Hln
CÇTESB

e) Não manter a proposta
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato
g) Comportar-se de modo inidõneo

h) Cometer fraude fiscal
Artigo 9' - O atraso injustíücadoigual ou superior ao prazo estipulado na contratação
para entrega do objeto será considerado inexecução total. salvo 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 o instrumento de contrato ou retirar instrumento equivalente. dentro do prazo

estabelecido pela Administração,caracteriza o descumprimentototal da obrigação
.assumida, sujeitando-o à multa de 30%odo valor total corrigido da avença

CAPÍTULOIV
DASSANÇÓESAPLICÁVEIS
Artigo ll - Pela inexecuçãototal ou parcial das obrigações contratuais, assim como o
atraso injustificado ou sua execução irregular. poderá, garantida a defesa prévia, ser
aplicada à contratada as seguintes sanções
Para licitações/contrataçõesregidas pela Lei federal no8.666/93
a) advertência
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração. por prazo não superior a 2(dois) anosl

d) declaração de inidonoidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem as 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 .o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
11

Para licitações/contrataçõesregidas pela Lei federal n' 10.520/2002

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

5 (cinco)anos;
b) multa

Artigo 12 - As 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 n' 8.666/93
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1- tenham sofrido condenação definitiva por praticarem. por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento do quaisquer tributosl
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 aplicaçãoda penalidadede multaindependede préviaaplicaçãode
penalidade de advertência

Artigo 14 - As penalidades previstas neste capitulo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente.observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições
estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórias e de contratos

Artigo 15 - A adjlldicatária/contratada,em razão se sua }nadimplência,arcará. ainda
a título de perdas e danes. com a correspondentediferença de preços verificada em'
decorrêncla de nova contratação. se nenhum dos classificados remanescentes aceitar

a contratação nos termos propostos pela inadimplente.sem prejuízo das sanções
cabivels

DASANÇÃO DEADVERTÊNCIA

Artigo 16 - A pena do advertência será aplicadaa critério da autoridade,quando o
contratadoinfringir obrigação contratual pela primeira vez. excito nas contratações
decorrentesde certames realizados na modalidade pregão, prevista na Lei federal n
l0.520, de 17dojulho de 2002
DA SANÇÃO DE MULTA

Artigo17 A pena de multa será assim aplicada
1- de 30% (trinta por cento) do valor total corrigido da avença, no caso de inexocução
totaldo contrato
11- de 30%(trinta por cento) da valor corrigido da avença, relativo à parte da
obrigação não cumprida, no caso de inexecução parcial do contrato;
111
- de 1% (um por cento) do valor corrigido da avença, no caso de atrasa injustificado
na execução do contrato. acrescido de

a) 0.2a%(dois décimos por cento) ao dia. para atrasos de até 50a%(cinquenta por
cento) do prazo estipulado na contratação para entrega do objeto ou de $ua parcela
b) 0.4% (quatro décimos por conto) ao dia, para atrasos superiores a 50% (cinquenta

por cento) do prazo estipuladona contrataçãopara entrega do objeto,ou de sua
parcela, no que exceder ao prazo previsto na alínea 'a' deste incisa

$ 1' - Os percentuaisde que tratam as alíneas'a' e 'b'; do incisa 111.
deste artigo
incidirão sobre o valor total corrigido do contrato

$ 2' - A reincidência,nos termas previstos na parágrafo único. do artigo 28. desta
Resolução, referente ao descumprimento do prazo de entrega ensejará a aplicaçq1.41@,l
da multa acrescida em 100a%sobre seu valor.
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$ 3' '- O .valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da
Administração.descontado dos pagamentos devidas em decorrência da execuçãodo
contrato que ensejou a sanção, ou descontado da garantia prestada para o mesmo
contrato

$ 4' - Inexistindo o desconto nos moídos previstos no S 3o. deste artigo. o
correspondente valor deverá ser recolhida, através de depósito bancário, ,em conta

corrente..em nome da Secretaria do Meio Ambiente, no prazo de 30(trinta) dias
corridos contados da notificação

$ 5' O valor da penalidade ficará restrito ao valor total do contrato
Artigo 18 - O não pagamento das multas nó prazo e formas indicados. implicará.no
registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e
Entidades Estaduais - CADIN o na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para
wbrança judicial.

Artigo 19 - O valor das multas terá como base de cálculo Q 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 - o valor da multa deverá sor recolhido. através do depósito bancário

em conta corrente.em nome da Secretariado MeioAmbiente.no prazo de 30(trinta)
dias corridos cantadas da notificação

Artigo 20 - A multa pecuniária pode ser aplicada conjuntamente com as sanções
previstas nas alíneas 'c' e 'd', do Incisa 1, e na alínea "a', do incisa 11,todos do artigo
11da presente Resolução
DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO
E IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

Artigo 21 - As hipóteses para aplicação da sanção de suspensãotemporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração. previstas
no incisa 111,
do artigo 87, da Lei federal n' 8.666/1993 e no artigo 7o. da Lei federal n'
l0.520/2002,são
atraso naentrega do bons e serviços de escapo
11

não entrega de bens e serviços de escapo

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

lv

outros descumprimentos das obrigações contratuais

Artigo 22 -- O cálculo do tempo da sanção aplicávelna hipóteseprevista no incisa t
do artigo 21 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 amigo 21 será efetuado em conformidade com o Anexo 11,desta Resolução

Artigo 24 - O cálculodo tempo da sanção aplicávelna hipótese previstano incisa lll
do .artigo 21 será efetuado em confomtidade com o Anexo 111.
desta Resolução
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Artigo 25 - O cálculo da tempo da sanção aplicável na hipótese prevista no incisa 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 pastando pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
DA SANÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU
CONTRATAR COM AADMINISTRAÇAO PUBLICA

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

CAPITULOU
DAS CIRCUNSTÂNCIASABRA\ANTES

Artigo 27 - Caso seja constatado.nos autos do processoadministrativo,
que o
inadimplemento trouxe prejuízos ou transtornos à Administração, a sanção aplicável
nas hipóteses versadas nos artigos 17 e 21.. 1, ll e 111.calculada no$ termos dos
artigos 22 a 25 será acrescida de 100%, o mesmo acontecendo caso haja.o
descumprimento total das obrigações contratuais. seja pela não execução integral do
objeto contratual, seja pelos motivos previstos nos termos dos artigos 9' e IOP.desta
Resolução

Parágrafoúnico
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 obrigaçõescontratuaisensejaráa
aplicação da sanção prevista nos artigos 22 a 25, desta Resolução,acrescida de
50%

Parágrafo único - Para fins desta Resolução, considera-se reincidêncía. a fato da
empresa contratada ter inadimplido, nos termos do artigo 21 desta Resolução, no
período de 12 (doze) meses. contados da aplicação de sanção anterior (prevista no
amigo87, 111,
da Lei federal n' 8-666/93. artigo 81, 111.
da Lei estadual n' 6.544/89 e no
artigo 7'. da Lei federal n' 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 circunstancia agravante. ambas serão
calculadas nos termos dos artigos 22 a 25, somando-se os acréscimos prõçfistosnos
artigos 27 e 28.

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

Artigo 31 - A competência para aplicar a sanção de suspensão temporária de
participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração. a que se
CETESB
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refere o artigo 87. incisa 111.
da .Leifederal n' 8.666. de 21 de junho de 1993. e o artigo

81. incisa111,
da Lei estadualn' 6.544.de 22 de junho de 1989. é do Chefede
Gabinete.

Artigo 32 - A declaração
de inidoneidade
paralicitarou contratarcoma
Administração,prevista no incisa IV. da Loi federal n' 8.666/1993e no incisa IV. do

artigo81. da Lei estadualn' 6.544/198g,é de competênciado Secretáriodo Meio
Ambiente

Artigo 33 -- No caso de contrataçãoadvindade Sistemade Registrode PreçosSRP. a sançãode multa será conduzidano âmbito do Órgão Participantee a
penalidade será aplicada pela autoridade competente daquele Órgão, enquanto que a
sanção de impedimento de licitar 8 contratar com a Administração será conduzida no

ambito do Orgão Gerenciador e a penalidade será aplicada pela autoridade
competentedaqueleÓrgão
Artigo 34 -- Fica delegada ao Chefe de Gabinete a competênciapara aplicaçãoda
sanção de impedimento de licitar e contratar com o Estado. estabelecida no artigo 7o
da Loifoderalno10.520/2002

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 notificação da recusa
Artigo

36 - Observado as disposições desta Resolução. a autoridade só poderá

deixar de aplicar a sanção se xprKicado que:
não houve infração ou que o notificado não 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 eletrõnico www.esançoes.sp.gov.b.r,inclusive para o bloqueio da
senha de acesso à Bolsa Eletrõnica do Compras do Governo do Estado de São Paulo

- BEC/SPe aos demais sistemas eletrõnicosmantidos por órgãos ou entidadesda
Administração Estadual. e no caso da penalidade de inidonoidade o próprio sistema
deverá registrar no Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas (CEIA)
Artigo 38 - As disposições desta Resolução apncam-se, também. aos contratos
decorrentes de dispensa ou inexigibilidade de licitação

Artigo 39 - Cópia desta Resolução deverá. obrigatoriamente. integrar os fitos
convocatórias dos; certames, au. nos casos de contratações eom dispensa ou
inexigibilidade de licitação, dos respectivos instrumentos de contrato
Artigo 40 - Quanto às omissões desta Resolução. aplicam-se as disposições legais e
regulamentarespertinentes

Artigo 41 - A Chefia de Gabinete poderá expedir normas complementares,quando
julgar necessárias,para orientação das ações a serem adotadas pelas unidadesda
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Secretaria de Estado do Meio Ambiente. na cumprimento das disposições desta
Resolução

Artigo 42 - Esta Resoluçãoentra em vigor na data de sua publicação.revagando-se
a$ Resoluções SMA n' 57/2013 e 75/2013
(Processo SMA n' 5.006/2016)

MAURICIO BRUSADIN
Secretário de Eshdo do Meio Amblehte
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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 amigo21 desta
Resolução será assim obtida:
1- 0 quantitativo de dias de sanção corresponderá à aplicação da seguinte fórmula
paramétriça SA = EE / PE ' DAI
Onde
SA: base de cálculo do quantitativo de dias para a aplicação da sanção
EE
total de dias contados do início do tempo para entrega até a efetiva entrega do
objeto contratual
PE = quantitativo de dias previstos cofitratuajmente para entrega
DA = dias de atraso na entrega .do objeto
11- Sobre o valor obtido no incisa 1. deste Anexo 1, 'SA". multiplicar-se-á o falar da

tabela abaixo. que tem como base o valor contratualcorrespondenteao objeto
inadimplido, resultando no quantitativo de dias a ser aplicado na presente sanção
(ST)

lo.oo0,01

e

e

111
- Sobre o valor "ST' deve ser multiplicado, de fomla acumulativa. sabre os fatores
previstos nas artigos 27 e 28. desta Resolução. obtendo-se o total geral de dias 'SF'
IV -- O total geral de dias de sanção a s8r aplicado 'SFr. caso resulte em numeral com
casas decimais, deverá ser arredondado pare cima.
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ANEXOll
NAQ ENTREGA DE BENS E SERVIÇOS DE ESCOPO
O cálculo do tempo da sanção para a hipótese prevista no incisa 11.do artigo 21 desta

Resoluçãoserá assimobtida:
1- 0 quantitativo do dias de sanção corresponderá à aplicação da seguinte fórmula
paramétrica SA = PE ' 2;
Onda
SA = base de cálculo do quantitativo de dias para a aplicação da sanção
PE = quantitativo de dias previstos contratualmente para entrega
11- Sobre o valor obtido no incisa }, 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
(SI)
Tabela dofatorpara sanção
faixa de valores
lo.ooo.oo
lO.oo0.01
50.000.00
50.000.01
100.000.00
em diante
100.000,01
111
- Sobre o valor "ST' deve ser multiplicado, de forma acumulativa. sobre os fatoros
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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ANEXQlll
DESCUMPRIMENTO OU ABANDONO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM SE
TRATANDODESERVlçOSCONTINUOS
O cálculo do tempo da sanção para a hipótese prevista no incisa.lll. do artigo 21
desta
Resolução, será assim obtida
1- 0 quantitativo de dias de sanção corresponderá à aplicação da seguinte fórmula
paramétdca SA = DI / DC ' Dl;
Onde
SA = base de cálculo do quantitativo de dias para a aplicação da
sanção
DI = total ge dias correspondentes ao inadimplemento contratual
DC = quantitativo de dias do contrato, considerando. para tal, Q total de dias
deste a celebração contratual até o último dia previsto no último termo de
prorrogação,caso tenha havido
11- Sobre o valor obtido no incisa 1. deste Anexo 111,'SA". multiplicar-se-á o fator
da tabela abaixo. que tem como base o valor mensal atualizado estimada para o
contrato. resultando no quantitativo de dias a sor aplicado na presente sanção
(ST)

Tabela defator

canção

faixa de valores (mo
até
lo.ooo.oo
lO.oo0,01
50.000.QC
50.000.01
oo.ooo.oo
em diante
100.000.01
111
- Caso o resultado "ST' for inferior a 50% do total de dias de inadimplemento
DI', considerar-se-á ST = DI + 2

IV - Caso o inadimplementotenha 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. de forma cumulativa, o fator previsto no artigo 28. desta
Resaluçào, obtendo-se o total geral de dias "SF'

V - O totalgeral de dias de sanção a ser aplicado"SF', caso resulteem numera
com casas decimais, deverá s8r arredondado para cima
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