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EDITAL DE PREGÃOELETRÕNICOCETESBn.o 4/2019/309
PROCESSO CETESB n.o 4/2019/309

OFERTA DE COMPRA N'

2õ310iZÓ097291SOÇ@90

ENDEREÇOELETRÕNICO:
www.bec.sp:gov.br
DATA DO INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTAELETRÕNICA:
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAQPUBLICA: l.ãz é / r $- às 09h00min

A CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO torna público que se acha

aberta. nesta unidade. situada na Av. Prof..Frederico Hérmann Jr.. 345 - Alto de Pinheiros -

São Pauta/SP,licitação na modalidade PREGÃO,a ser realizada por intermédio do sistema
eletrânico de contratações denominado "Bolsa Eletrânica de Compras do Governo do Estado
de São Paulo - Sistema BEC/SP".çom utilização de recursos de tecnologia da informação,

denominada PREGÃO ELETRÕNICO,do tipo

MENOR PREÇO. objêtivando a

CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE.:PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS

PARA ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS DE TRABALHO DAS UNIDADES

DA CETESB.

CONFORME ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE
EDITAL E SEUSANEXOS. VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS DA Cn'ESB, sob o regime de

empreitada por preço lln!!árb, que será regida pela Lei Federalno l0.520/2002.pelo
Decreto' Estadual n' 49.722/2005 e pelo Regulamento de Licitações da CETESBpara Pregão

Eletrõnico, aplicando-se. subsidiariamente. rio que couberem, as disposições da Lei Federal

no 13.303/2016.
do RegulamentoIntemo de Licitaçõesda CETESB,
do Decreto Estadualn
47.297/2002. do Regulamento de Licitações da CETESBpara Pregão Presencial, e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie

As propostas deverão obedecer às especificaçõesdeste instrumento convocatória e seus
anexos e ser encaminhadaspor meio eletrõnico após o registro dos Interessadosem
participar do certame e o credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado de São Paula -- CAUFESP.

A sessão pública de processamentodo Pregão Eletrõnico será realizada no endereço
eletrâDíco wwwbec.sp.gov.br. no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital, e será

conduzida pelo Pregoeirocam o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do
processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente.
l . OBJ ETO

1.1. Descrição. A firesente licitação tem por objeto a constituição de Sistema de Registro de
Preços -: SRP para fornecimento

e instalação de mobiliários para adequação das áreas
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de trabalho

das unidades da CETESB. em conformidade com as especificações técnicas

con stãntes do Anexo 1.1 e visando contratações futuras.

1.2. Critério de iulqamento. O obieto desta licitação nãa será dividido.emJtens pu
lotes. realizando-se a disputa pela totalidade do obieto.
2. PARTICIPAÇÃONA LICITAÇÃO
2.1.' Participantes. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a'

Administração Estadual que estejam registrados no CAUFESP,que atraem em' atividade
económica compatível com o seu obUeto,:sejam detentores de senha para participar de
procedimentos eletrõnicos e tenham credenciado os seus representantes na forma
estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro
2.1.1. O registro no CAUFESP.
o credenciamento dos representantes que atuarão em
nome da licitante no sistema de pregão eletrõnico e a senha de acessodeverão ser

obtidos anteriormenteà aberturada sessãopública e autorizam a participaçãoem
qualquer pregão eletrõnico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP
2.1.2. O registro no CAUFESPé gratuito. As informações a respeito das condições
exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos para a inscrição no Cadastro, para

o credenciamentode representantese para a obtenção de senhade acessoestão
disponíveis no endereço eletrânico www.bec.sp.gov.br.
2,2, Vedações. Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoasfísicas

oujurídicas
2.2.1.Que estejam com Q 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. inciso 111,
da Lei Federaln'
8.666/1993 e no artigo 7o da Lei Federal no l0.520/2002;

2.2.2. Que tenham sido declaradas inidâneas pela Administração Pública federal,

estadualou municipal,
nostermosdo artigo87, incisaIV, da Lei Federaln'
8.666/1993;

2.2.3,Que possuamquaisquerdos impedimentosdo artigo 38 da Lei Federalno
13,303/2016;
2.2.4. Que não tenham representação legal no Brasil CQm poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.S. Que estqam reunidas em consórcio ou soam controladoras, coligadas ou
subsidiáriasentre si;

2.2.6.Que tenham sido proibidas pela Plenário do CADEde 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' 1 2.529/201 1;
';
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2.2.7. Que estqam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de

sançãorestritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos
termos do art. 72. $ 8'.'inciso V. da Lei Federal n' 9.605/19981

2.2.8.Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de
condenaçãopor ato de improbidadeadministrativa.
nos termosdo artigo 12da Lei
Federalna 8.429/19921

2.2.9. Que tenham sido declaradas inidâneas para contratar com a Administração
Pública pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Sãa Paulo, nos temtas do

artigo 108da LeiComplementarEstadualn' 709/1993;
2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente.

impedidas ou declaradas

nidâneaspara licitar ou contratar com a AdministraçãollPúblicaestadual,direta e
ndireta, por desobediênciaà Lei de Acessoà. Informação,nos termos do artigo 33,
incisos IV e V, da Lei Federal no 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto
Estadualno 58.a52/2012.

2.3. Inexistência de fato impeditivo à participação. A participação no certame está
condicionada.ainda. a que?o interessadodeclare.ao acessaro ambiente eletrânico de
contratações do Sistema BEC,/SP,mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste
qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, bem como
que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP.relativos a Dispensa de Licitação,
Convite e Pregão Eletrõnico.

2.4. Uso do sistema BEC/SP.A licitante responde Integralmentepor todos os atou
praticados no pregão eletrânico, por seus representantesdevidamente credenciados, assim
como pela utilização da senha de acesso ao sistema. ainda que indevidamente, inclusive por
pessoa não credenciadacomo sua representante.Em caso de perda ou quebra do sigilo da

senha de acesso, caberá ao interessado efetuar o seu cancelamento por meio do sítio
eletrânico www.bec.sfi.gov.br (opção "CAUFESP"}.conforme ResoluçãoCC-27. de 25 de maio
de 2006

2.5. Cada representantecredenciado poderá representar apenas uma licitante em cada
pregãoeletrõnico
2.6. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e
obrigações inerentes ao certame.

2.7.Direito de preferência.Parao exercíciodo direito de preferênciade que trata o item
5.6. bem como para a fruição do benefício de habilitação .com irregularidade fiscal e
trabalhista previsto na alínea "f' do item 5.9,a condiçãode microempresa,de empresade
pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art« 34. da Let

Federaln' 11.488/2007,deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP,
sem
prquízo dd dispostonos itens 4.1.4.3a 4.1.4.5deste Edital
3. PROPOSTAS
CETESB
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3.1. Envio. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrânico disponível no endereço
www.bec.sp.gov.br na opção 'PREGÃO -- ENTREGARPROPOSTA'.desde a divulgação da
ntegra do Edital no referido endereço eletrânico até o dia e horário previstos no preâmbulo
para a abertura da sessão pública. devendo a licitante. para fprmulá-las, assinalar a
declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do Edital.
3.2. Preços. Os preços llnilá!!es..e..!ela! serão ofertados no formulário eletrõnico próprio,
em moeda corrente nacional, em algarismos,sem inclusão de qualquer encargo financeiro
ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos. além do lucro, todas
as despesas e custos diretos ou indiretos relacionados à execução do oqeto da presente

licitação, tais como tributos. remunerações,despesas financeiras e quaisquer outras
necessáriasao cumprimento do oljeto desta licitação, inclusive gastos com transporte
3.2.1. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta

licitação, sendo descansideradasquaisquer altemativas de preço ou qualquer outra
condição não prevista no Edital e seus anexos.

3.2.2.,O licitante deverá arcar com o ânus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de

fatores futuros, mas que sejam previsíveisem seu ramo de atividade. tais como
aumentosde custo de mão-de-obradecorrentesde negociaçãocoletivaou de díssídio
coletivo detrabalho
3.23. Simples Nacional. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de
optar pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar Federal no

123/2006. não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário
diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo çom as normas aplicáveis
às demais pessoasjurídicas, sob pena de não aceitaçãodos preços ofertados pelo
Pregoeiro.
3.2.3.1.Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno
porte na.situação descrita no item .3.2.3 deverá requerer ao órgão fazendário
competente a sua exclusão do Simples Nacional até o último diá útil do mês
subsequenteàquele em que celebrado a contratação, nos termos do artigo 30,
capot. inciso 11.e $1o, incisa 11,da Lei Complementar Federal no 123/2006.
apresentando à Administração a comprovação da exclusão ou o seu respectivo
prQtQCaIQ.

3.2.3.2. Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que
trata o item 3.2.3.1.caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão
fazendário competente, solicitando -que a empresa sqa excluída de ofício do
Simples Nacional. nos termos do artigo 29. inciso 1,da Lei Complementar Federal
no

12i/2006.

-
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'

3.3. Reajuste. o preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável

.4;jbl5êh.
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3;4. Validade da proposta. Na ausênciade indicaçãoexpressaem sentido contrário no iÊç6?
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Anexo 11,o prazo.de validade da profiosta será de 60 (sessenta)dias contados a partia da
data de sua apresentação
4.HABILITAÇÃO
4.1. O julgamento da habilitação se processará mediante o exame dos documentos a seguir
relacionados, os quais dizem respeito a:

4.1.1. Habilitação jurídica
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELl;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial,

em se tratando de sociedadeempresáriaou cooperativa.devendo o estatuto, no caso das
cooperativas, estar adequado à Lei Federal no 12.690/2012;

c) Documentos
de eleiçãoou designação
dos atuaisadministradores,
.tratando-se
de
sociedadesempresáriasou cooperativas;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no RegistroCivil de PessoasJurídicas,tratando-se
de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em

funcionamento no País.e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a .atividadeassim o exigir;
f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras,em se
tratando de sociedadecooperativa.
4.1 .2. Regularidade fiscal e trabalhista

a)'Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas,Jurídicas.do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal. relativo à sede oçi
domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e.compatível com o objeto do

certame;
: :.:
#
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS);
d) Certidão negativa, ou positiva cam efeitos de negativa. de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à DívidaAtiva da União;

f) Certidão emitida pela FazendaEstadualda sede ou domicílio da licitante que
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de.Serviços de Transporte
Interestadual. Intermunicipal e de Comunicação= ICMS..$epertinente ao obieto deste
certam©:

q) Certidão emitida pela FazendaMunicipal.da sede ou domicílio da licitante aue
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çglDpüovQ:ãteqularidade
de débitos tributários relativos ao Imoosto $Qbi=ÊSgNiçOS
de
Qualquer Natureza - ISSQN.caso a prestação do presente serviço conste da lista anexa
à Lei Complementar Federal no 116/2003;
4.1.3. Qualificação econ6mlço-financeira

a) Certidão negativa de falência. recuperação'judicial otJ extrajudicial, expedida pelo
distribuidorda sededa pessoajurídica ou do domicílio do empresárioindividual;
a.l). Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária. a certidão mencionada na
alínea "a' deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.

a.2).Casoo licitante esteja em recuperaçãojudicial ou extrqudicial, deverá ser comprovado
o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação

extrajudicial,
conformeo caso.
4.1.4.Declaraçõese outras comprovações
4.1.4.1.Declaraçãosubscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o
modeloconstantedo Anexo 111.1
. atestandoque:
a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se
refere a observância do disposto no incisa XXXlll do artigo .7,o da Constituição
Federal, na forma do Decreto Estadual no. 42.91 1/1 998;

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;
4.1.4.2. Declaração subscrita .por representante legal da licitante, em conformidade com o

modelo constante do Anexo 111.2,afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira
independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática
de quaisquer outros fitos lesivos à Administração Pública. nacional ou estrangeira. em
atendimento à Lei Federal na 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadualno 60.106/2014.
4.1.4.3. 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 111.3.declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3o da Lei
Complementar Federal n' 123/2006, bem como sua não inclusão.nas vedações previstas fio
mesma diploma ,legal
4.1.4.4.Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34.
da Lei Federal no ll .488/2007. declaração subscrita por representante legal da licitante. em

conformidadecom o modelo constante do Anexo 111.4,
declarando que seu estatuto foi
adequado à Lei Federal Ro 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no
nciso ll do capot do art 3o da Lei Complementar Federal n' 123/2006
4.1.4.5. Comprovação

da condição

de ME/EPP/COOPERATIVA.

Sem prejuízo

das

declaraçõesexigidas nos itens 4.1.4.3 e 4.1.4.4 e admitida a indicação, pelo licttante, de
outros meios e documentos aceitas pelo ordenamentojurídico vigente, a condição de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condições
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estabelecidas no art. 34. da Lei federal no 11.488/2007 será comprovada da seguinte forma:
4.1.4.S,l. $e sociedade empresária. pela apresentação de certidão expedida pela Junta

Comercialcompetente;
4.1.4.5.2. 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 PessoasJurídicas;
4.1.4.5.3.Se sociedade cooperativa. pela Demonstração do Resultado do Exercício ou
documento equivalenteque comprove ReceitaBruta até o limite definido no incisa ll
do capot do art. 3o da LeíComplementar Federal n' 123/2006.
4.1.4.6. Pró-egressos. Carta de Compromisso elaborada em papel timbrado, subscrita por
seu representantelegal,.afirmando a disposição da licitante em contratar. nos limites
estabelecidos no artigo 3'. do Decreto n' 55.126. de 07/11/2009,::os beneficiários do
Programade Inserçãode Egressosdo SistemaPenitenciáriono Mercadode Trabalho-- PróEgressa,de acordo'f:om o modelo que constitui o Anexo 111.5
deste edital.
4.1 .5. Quplifjcação técnica

4.1.5.1.A proponente deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho anterior
em contrato da mesma natureza, de complexidade tecnológica e operacional igual
ou superior, fornecido(s) por pessoa(s)jurídica(s) de direito público 'ou privado, que
especifique(m) em seu objeto necessariamente os tipos de serviços realizados, com
ndicaçõesdas quantidades, prazo contratual, datas de início e término, e local'da
prestaçãodos sewiços;
4.1.5.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa .jurídica
emitente bem como o nome. o cargo do signatário e telefone para cantata
4.1.52. Parecer técnico ergonómica pela Norma NR-17 emitido por profissional
habilitado na área de ergonomia. provido de registro de Conselho de Classe
4.1.53. Certificado de Cadeia de Custaria ABNT/CERFLOR
(Programa Brasileiro de
Certificação Florestal) e/ou FSC(Forest Stewardship Council), onde todos os produtos
e subprodutos de madeira devam apresentar precedência legal certificada de manejo
florestal;

4.2. Disposiçõesgerais sobre os documentos de habilitação

4.Z.l.l Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas.a
Administração aceitará como válidas as expedidas nos 180 (cento- e oitenta) dias
mediatamente anteriores à data de apresentação das propostas

4.2.2. O Pregoeiro,a seu critério, poderá diligenciar para esclarecerdúvidas ou tonfírmar o
teor das declarações.solicitadas no item 4.1.4 deste Edital e das comprovações de
qualificação económico-financeira e de qualificação técnica (caso exigidas nos itens 4.1.3 e
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4.1-5), aplicando-se, em caso de falsidade, as sançõespenais e administrativas pertinentes.
4.2-3. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos

exigidosno item 4.1.2 deverãoser apresentados
tanto pela matriz quanto pelo
estabelecimento que executará o objeto da contratação.

4.2.4. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da
licitação. cuja regularidade fiscal ou trabalhista seja exigida no presente Edital. deverá

comprovar tal condição mediante a apresentaçãode declaração emitida pela
corré$pondente Fazendado domicílio ou sede. ou outra equivalente. na forma da lei
5. SESSÃO PÚBLICA E JULGAMENTO

5.1. Abertura das propostas. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início

à sessãopública do pregão eletrõnko. com a abertura automáticadas propostase a sua
divulgação pelo sistema na forma de grade ordenatórla. em ordem crescente de preços
5.2. Análise. A análise das 'i)repostas pelo Pregoeiro se limitará ao atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e à legislação vigente
5.2.1. Serão desclassificadasas propostas

a) cÜo objeto não atenda as especificações,prazos e condições fixados neste
Edital

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em . proposta das demais
licitantes;
c) apresentadaspor licitante impedida de participar, nos termos do item 2.2 deste
Edital

5.2.2. A desclassificaçãose dará por decisão motivada do Pregoeiro, observado a
disposto no artigo 56, S2o,da Lei Federal na 13.303/2016

5.2.3. Serão desconslderadas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes

5.2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo
sistema. com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto
5.3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo'a relação das propostas
classificadas e das desclassificadas
5.4. Lances. Será iniciada a etapa de lances coM a participação de todas as licítantes
detentoras de propostas classificadas

5.4.1,0s lances deverão ser formulados .exclusivamente por meio do si.stemaeletrõnico
em valores distintos e decrescentes,inferiores à proposta de menor preço ou ao último

valor apresentado pela própria licitante ofertante, observada em ambos os casos a
redução mínima fixado no item 5.4.2. aplicável. inclusive. em.relação ao primeiro
formulado, prevalecendoo primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou
maislancesdo mesmovalor.
;.
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5.4.2.O valor de reduçãomínima entre os lancesserá de R$250.00 íduzentose
cinquenta reais)Rincidirá sobro o valor total do Qbieto
5.4.3. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze).minutas.

5.4.3.1.A duração da etapa de lancesserá prorrogada automaticamentepelo
sistema, visando à continuidade

da disputa. quando houver lance admissível

ofertado nos últimos 03 (três) minutos do período de que trata o item 5.4.3ou nos
sucessivosperíodos de prorrogação automática
5.4.32. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no item
5.4.3.1, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando
atingido o terceira minuto contado a partir dó registro no sistemado último lance
que ensqar prorrogação
5.4.4. No decorrer da etapa de lances, as Hcitantes serão informadas pelo sistema
eletrõnico:
5.4.4.1. dos lances admitidos e dos inválidos. horários de seus registros no sistema

e respectivosvalores;
5.4.4.2.do tempo restante para o ence(lamento da etapa de lances
5.4.5.A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração
ndicados no item 5.4.3
5.5. Classificação. Encerradaa etapa de lances,o sistema divulgará a nova grade ordenatória

contendo a.classificaçãofinal, em ordem crescentede valores, considerandoo último preço
admitido de cada licitante.
5,6. Empate acto. CQm base na classificação a que alude o item 5.5, será assegurada às

licitantes microempresas,'empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as
condições estabelecidas no artigo 34, ,da Lei Federal n' 11.488/2007. preferência à
contratação. observadasas seguintes regras:
5.6.1.A microempresa,empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as
condições estabelecidas no artigo 34. da Lei Federal n' 11.488/2007. detentora da
proposta de menor valor. dentre aquelas cujos valores soam iguais ou superiores até

5% (cinco por cento) ao valor da propostamelhor classificada.será convocada'pelo
Pregoeiropara que apresentepreço inferiorao da melhor classificadano prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. Caso haja propostas
empatadas. a convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio
S.6.2.Não havendo a apresentação de novo preço. inferior ao preço da proposta melhor
classificada.serão convocadas para a. exercício do direito de preferência, respeitada a

ordem de classificação, as demais microempresas-empresas de pequeno porte e
cooperativas que preencham as condições estabelecidas na artigo 34. da Lei Federal n
11.488/2007.Guias valores das propostas se enquadrem nas condf+ões indicadas no
tem S.6
5,6.3.Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificaçãode que trata o
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item 5.5, sda microemPresa. empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha

as condiçõesestabelecidas
no artigo 34. da Lei Federaln' 11.488/2007.
não será
assegurado o direito de preferência. passando-se.desde logo, à negociação do preço

5.7. Negociação. O Pregoeiropoderá negociar com o autor da oferta de menor valor
mediante troca de mensagens abertas no sistema, com xiitas à redução do preço
S.8.Acqitabilidade.

Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade

do menor preço. decidindo motivadamente a respeito.
5.8.1. A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado vigentes
na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo
Órgão Gerenciador.que serájuntada aos autos por ocasiãodo julgamento.

5.8.2. Não serão aceitas as propostas que tenham sido apresentadas por
microempresas ou empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional e que. não obstante. tenham considerado os benefícios desse regime
tributa rio diferenciado.
5.8.3, Na mesma sessãopública. o Pregoeiro solicitará 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 ll deste Edital, contendo os preços
unitários e o novo valor total para a contratação a partir do valor total final obtido no
certame.
5.8.3.1.A planilha de proposta deverá conter indicação da procedência, marca e

modelo do produto ofertado. observadasas especificaçõesdo Termo de
Referênciaconstantedo Anexo l

5.8.3.2.0Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os
esclarecimentosque julgar necessários
5.8.3.3.A critério do Pregoeiro. a sessão pública poderá ser suspensa por até 02
(dois) dias úteis para a apresentação da planilha de proposta em conformidade

como modelo do Anexo ll
5.8.3.4.Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigação
estabelecida no item 5.8.3, sua proposta hão será aceita pelo Pregoeiro
5:9. Exame das condições de habilitação. Considerada .aceitável a oferta de menor preço,
passaráQ Pregoeiro aojulgamento da habilitação, observando as seguintes diretrizes
a) Verificação doi dadas e informações do autor da oferta aceita, constantes do
CAUFESPe extraídos dos documentos indicados no item 4 deste Edital;
b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESPnão atendam aos requisitos
estabelecidos no item 4 deste Edital. o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou
sanear eventuais omissões ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios
eletrõnicos hábeis de informações. Essaverificação será certificada pelo Pregoeiro na
ata da sessão pública. devendo ser anexados aos autos os documentos obtidos por
meio eletrânico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;
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c) A licitante poderá suprir eventuais omissões ou sanear falhas relativas ao
cumprimento dos requisitos..econdições de habilitação estabelecidosneste Edital
mediante a apresentação de documentos, preferencialmente por correio eletrõnico a

ser fornecido pelo Pregoeiro no chat do, sistema.desde que os envie no curso da
própria sessão'pública e antes.de ser proferida decisão sobre a habilitação.As
declarações solicitadas no item 4.1.4 e as comprovações de qualificação técnica, caso
exigida no item 4.1.5, serão obrigatoriamente apresentadas por correio eletrânico, sem

prquízo do disposto no item 5.9,"a', "b' e "c' dêste Edital
d) A Administração não se responsabilizarápela eventual indisponibilidade dos meios
eletrõnicos hábeis de informações. no momento da verificação a qüe se refere a alínea
b', ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea
c', ambas deste subitem 5.9. ressalvado a indisponibilidade de seus próprios meios.

Na hipótese de ocorrerem essasindisponibilidades e/ou não sendo supridas ou
saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas 'b' e 'ê'. a
licitante será habilitada. mediante decisão motivada;
e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos documentos enviados
na forma constante da .alínea 'c' deverão ser apresentados no endereço indicado no
preâmbulo deste Edital, em até 02 (dois) dias após o encerramento da sessão pública.
sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e aplicação das penalidades
cabíveis;
f) A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de microempresas. empresas de

pequeno porte ou cooperativas que preencham ás condições estabelecidasno artigo
34 da Lei Federal n' 11.488/2007 será exigida apenas para efeito de celebração da
contrato. Não obstante. a apresentaçãode todas as certidões e documentos exigidos
para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista será obrigatória na fase de
habilitação. ainda que apresentem alguma restrição.ou impedimento
f.iy A prerrogativa tratada na alínea 'f" abrange apenas a regularidadefiscal. e
trabalhista do licitante enquadrado como microempresa. empresa de pequeno porte
ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n
11.488/2007.não abrangendo os demais requisitos de habilitação exigidos neste
Edital, os quais deverão ser comprovadosdurante o certame licitatório e na forma

prescritanesteitem 5.9.
g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital. a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

h) Havendo necessidadede maior prazo para analisar os documentos exigidos, o
Pregoeirosuspenderaa sessão,informando no chat eletrõnlco a nova data e horário
para sua continuidade.
i) Por meio de aviso lançado no sistema. o Pregoeiro ififormará às demais licitantes que
poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção
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disponibilizada no próprio sistema para tanto. O Pregoeiro deverá, ainda..informar o
teor dos documentos recebidos por meio eletrânico.

5.10.Regularidadefiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVA.
A licitantehabilitada
nas condições da alínea 'f' do item 5.9 deverá comprovar sua regularidade fiscal e
trabalhista sob pena de decadência do direito à contratação, sem prquízo da aplicação das
sanções cabíveis, mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos,

ou positivascom efeito de negativa.no prazo de 5(cinco) dias úteis.contado a partir do
momento êm que a licitante for declarada vencedora dó certame, prorragável por igual
período, a critério da AdminisVação
5.11. Oçorrendo a habilitação na forma indicada na alínea 'f", do item S.9. a sessão pública
será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no item 5.10 para que a
licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal e trabalhista
5.12, Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá mótivadamente sobre a
comprovação ou não da regularidade fiscal e trabalhista de que trata o item 5.10, ou sobre a
prorrogação de prazo para a mesma êomprQvação.

5.13. Lichação fracassada. Se a ,oferta não for aceitável.se a licitante desatender às
exigênciaspara a habilitação, ou não sendo saneado a irregularidade fiscal e trabalhista, nos
moldes dos itens 5.10 a 5.12. o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o

item 5.5, examinaráa oferta subsequentede menor preço. negociaracom o seu autor,
decidirá sobre â sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação

e assimsucessivamente.
até a apuração
.de uma ofertaaceitávelcujo autoratendaaos
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor

5.14. Formação do cadastro de reserva. Conhecidaa licitante vencedora.o Pregoeiro
consultará as demais licitantes classificadaspara saber se aceitam executar o objeto por
valor igual ao ofertado pelo licitante vencedor de cada item. excluído o percentual referente
à margem de preferência. caso aplicada. Em seguida. observada a ordem de classificação

original no certame.o Pregoeiroprocederáao julgamento da habilitação(item 5.9 e 5.10)
das licitantes que concordarem
6. RECURSO.HOMOLOGAÇÃO E CELEBRAÇÃODA ATA DE REGISTRODE PREÇOS

6.1. Recursos. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal e
trabalhista nos moldes dos itens S.lO a 5.12. o Pregoeiro informará às licitantes por meio de
mensagem lançada no sistema que poderão interpor recurso. imediata e motivadamente,
por meia eletrõnica, utilizando exclusivamente o campo própria disponibilizado no sistema.
6.2. Havendo interposição de recurso o Pregoeiro informará aos recorrentes que poderão
apresentar memoriais contendo as razões recursaisno prazo de 03 (três) dias úteis após o
encerramento da sessão pública, sob pena de preclusão. Os demais licitantes poderão
apresentar contrarrazões ao(s) recurso(s) interposto(s) no prazo comum de 03 (três) dias
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úteis contados a partir do término do prazo para apresentação.'pelo(s) recorrente(s).dos
memoriais recursais..sendo-lhes assegurada vista aos autos do processo no endereço
ndicado pela UnidadeCompradora
6.3. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidas por meio eletrõnico no
sítio www.bec.sp.gov.br.opção' 'RECURSO'.A apresentação de documentos relativos às
peças antes indicadas,.se houver. será efetuada mediante protocolo dentro dos prazos
estabelecidosno item 6.2

6.4. A falta de interposição do' recurso na forma prevista no item 6.1 importará na
decadência do direito de recorrer. podendo o Pregoeiro declarar o vencedor do certame na

própria sessãopública e. em seguida.propor à autoridadecompetentea homologaçãodo
procedimento licitatório.
6.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos ates

nsuscetíveí$de aproveitamento
6.6. Homologação. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos fitos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
6.7. Convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços. Serão convocados para
assinar a Ata de Registro de Preços, respeitados os quantitativos ofertados e a ordem de
classificação do certame, a licitante vencedora e os fornecedores que concordarem com as
condições previstas no item 5.14 do Edital.

6.7.1.A convocação será feita pelo Órgão Gerenciadar em até 5 (cinco) dias úteis após
a publicação, no Diário Oficial do Estado, do ato que homologou Q procedimento
licitatório

6.7.2.' Salvo disposição diversa constante no ato de convocação, o .prazo para
comparecimento do fornecedor será de 5 (cinco) dias úteis e a Ata será celebrada pela
rnesNaautoridade que subscreveuo Edital.
6.7.3.O prazodo item 6.7.2 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
por solicitaçãodo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Órgão
Gerenciador.

6.7.4. Sem prejuízo da aplicação de penalidades, será excluído do Sistema de Registro
de Preçoso fornecedor que. tendo sido convocado para assinar a Ata. deixar de fazê-lo
no prazofixado
6.8. Publicação. Colhidas as assinaturas,o Órgão Gerenciador.providenciará a publicação da

Ata de Registrode Preçose. se for o fase, do ato que promovera exclusãode que trata o
item 6.7.3
6.9. Constítuiçãoí validade e cancelamento. A constituição, a validade e Q cancelamento
do Sistemade Registrode Preçosatenderãoao disposto na Ata de Registrode Preços,cuja
minuta constitui o Anexo V deste Edital.
6.10. Sistema e-GRP. O Sistema Eletrânico de Gerenciamento de Registro de Preços - e-

GRP.instituídopelo DecretoEstadualno 62.329,de 20 de dezembrode 2016.poderá ser
CETESB
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utilizado para realizar as etapas preparatóriasdo procedimento.licitatório e para
acompanhar os quantitativos e preços registrados na Ata. em conformidade com as fluxos e
etapasestabelecidosno Sistemae-GRP

7. DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÕNICO
7.1. Desconexão. À llcitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrânico durante

a sessão 'pública, respondendo pelos ânus decorrentes de sua desconexão ou da
nobservância de quaisquer mensagensemitidas pelo sistema
7.2. Efeitos. A desconexão do sistema eletrânico com o Pregoeiro. durante a sessãopública,
implicará:

a) fora da etapa de lances,a sua suspensãoe o seu reinício,desdeo ponto em que foi
interrompida. Neste caso! se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze)
minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação
expressaàs licitantes de nova data e horário para a sua continuidade;
b) durante a etapa de lances, a continuidade da.apresentação de lances pelas licitantes,
até o término do período estabelecido no Edital
7.3. A desconexão do sistema eletrânico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão
válida da sessão pública ou do certame.
8.PRAZO DEEXECUÇAO

8.1. Remissão ao Termo de Referência. O objeta desta licitação deverá s9r executado nos

prazos e nos locais indicados no Termo de Referência,que constitui Anexo l deste Edital,
correndo por conta da contratada todas as despesasde seguros. transporte. tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da prestação dos seíviçQS
9. LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGAE INSTALAÇÃO
9.1. Remissão ao Termo de Referência. O obyeto desta contratação deverá ser entregue e

nstalado nos locais e condições indicados no Termo de Referência.que constitui Anexo
deste edital.
IO.PAGAMENTOS
10.1. Remissão ao contrato. Os pagamentos.serão efetuados em conformidade com o
termo de contrato, cqa minuta constitui Q Anexo VI deste Edital
11. CONTRATAÇOESDECORRENTESDA ATA DE REGISTRODE PREÇOS
11.1. Efeitos da Ata. Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão
CETE$8
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obrigados a celebrar as contratações.que dela poderão advir. observadasas condições
estabelecidas neste Edital, noq seus anexos e na própria Ata

11.1.1. A existência de preços registrados não obriga. a Administração a firmar as
contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada à
utilização de outros meios. respeitada a legislação relativa às licitações. sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições
T1.2. Celebração. A contratação decorrente deste certame licitatório será formalizada
mediante a assinatura de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital coco Anexo VI.
11.2.1. Se, por ocasião da celebração do. contrato, algum dos documentos
apresentadospela adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou
trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, a Unidade Compradora verificará
a situaçãopor meio eletrõnico hábil de informaçõese certificaráa regularidadenos
autos. do processo..anexando ao expediente os documentos comprobatórios, salvo
impossibilidade devidamente justificada
112.2.:Se não for possível atualizar os documentos referidos no item 11.2.1 par meio
eletrõnico hábil de .informações, a adjudicatária será notificada para. no prazo de 02
(dois) dias úteis, comprovar a sua sttuêção de regularidade mediante a apresentação
das certidões respectivas com prazos de validade em plena vigência. sob pena de a
contratação não se realizar.
11.2.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a
realização dos pagamentos dela decorrentes. a inexistência de registros em nome do

fornecedor no 'Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de;órgãos e
EntidadesEstaduais CADIN ESTADUAL'.Estacondição será considerada cumprida se
a devedora comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos,nos
termos do artigo 8o, S$ 1' e 2'. da Lei Estadual no 12.799/2008.

11.2.4.Com a finalidade de verificar o eventual descumprimentopelo licitante das
condições de participação previstas .na item 2.2 deste Edital:.serão consultados,
previamente à celebração da contratação, os seguintes cadastros

11.2.4.1. Sistema Eletrâpico de Aplicação e ' Registro de .Sanções
Administrativas - e-Sanções(http://wvpw.esancoes.sp.gov.br);

11.2.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidâneas e Suspensas
(http://www.portaltransparencia,gov.br/cais);

CAIS

11.2.4.3.CadastroNacional de CondenaçõesCíveispor Ates de Imprabidade
Administrativa e Inelegibllidade- CNIA. do Conselho Nacional de Justiça

(http;//www.cnjjus.br/imprabidade.adm/consultar.requerido.php).
devendo
ser consultadoso nome da pessoajurídica licitante e também de seu sócio
rnajoritário (artigo 12 da Lei federal n' 8.429/1992)

11.2.5. Constituem, igualmente. condições para a celebração do contrato:
CETESB
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a) a indicação'de gestor ent:arregadode representaro fornecedor com
exclusividade perante ó contratante. caso se trate de sociedade Cooperativa;

b) a apresentaçãodo(s) documento(s) que o fornecedor, à época do certame
licitatório, houver se comprometido a exibir'antes da celebraçãodo contrato
por meio de declaração específica.caso exigida .no item 4.1.4.6 deste Edital.
12. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

12.1.Impedimento de licitar e contratar. 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
pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer ates previstos no artigo 7o da Lei Federal no
l0.52Q/2002..$em prquizo da responsabilidade civil ou criminal. quando couber.

12.2.Multas e regístros. A sançãode que trata .o subitem anterior poderá ser aplicada
juntamente com as multas previstas no Anexo IV deste 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

eíldereço

www.esancoes.sp.gov,br,
e tambémno "Cadastro
Nacionalde Empresas
Inidânease
Suspensas- CEIA'.no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceia.
12.3.Autonomia. As sanções são autónomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
12.4. Descontos. O contratante poderá descontar das futuras os valores correspondentes às
cultas que eventualmente Ihe forem aplicadas por descumprimentc} de obrigações
estabelecidas neste Edital, seusanexos ou no termo de contrato, quando houver.
\

12.5.Conformidade com o marco legal anticorrupção. A' prática de alas 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 ao longo da execução do contrato, será objeto de .instauração de processo

administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal n'.1 2.846/2013 e do Decreto
Estadual no 60.106/2014, sem prquízo da aplicação das canções administrativas previstas no
artigo 83 da Lei Federal n' 13.303/2016. e no artigo 7o da Lei Federal n' lO.S20/2002.

12.6.Competência para aplicação no SRP.Garantidaa ampla defesa e o contraditório,
compete:
12.6.1.Ao Órgão Gerenciador aplicar as penalidades decorrentes:
a) de infrações no procedimento licitatóriQ;

.b) do desçumprimento
do pactuadona Ata de Registrode Preçosou do
descumprimentodas obrigações contratuais em relação às suas próprias
contratações.
13

GARANTIADEEXECUÇAOCONTRATUAL

13.1

Não será exigida a prestação de garantia. de execução para celebrar a contratação
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decorrente deste certame licitatório
14. IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

14.1..Forma. As impugnações e os pedi.dos de esclarecimentos serão.formulados por meio
eletrânico, em campa próprio do sistema, encontrado na opção "EDITAL".As impugnações e
os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame

14.2. Decisão. As impugnações serão decididas pelo subscritor do Edital e os pedidos de
esclarecimentosrespondidas pelo Pregoeiro até o dia útil anterior à data âxada para a
abertura da sessão pública

14.2.1.Acolhida a impugnação contra o ato convocatória, será designada nova data
para realização da sessão pública. se for o caso

14.2.2. As decisões das impugnações e .as respostas aos pedidos de esclarecimentos
serão entranhadas aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta

por qualquer interessada
14.3. Aceitação tácita. A ausência de impugnação .implicará na aceitação tácita, pelo
licitante, das condições.previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Termo de
Referência e na minuta de termo de contrato
15. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OÜ ENTIDADES NÃO
PARTICIPANTES
15.1. Não será admitida a utilização da Ata de Registra de Preços decorrente desta licitação
por órgãos e entidades que não tenham participado do certame licitatório

16. DISPOSlçOESGERAIS
16.1. Interpretação. As normas disciplinadaras desta. licitação. serio interpretadas em favor
da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação
16.2. Omissões. Os casos omissos serão solucionados pelo Pregoeiro e as questões relativas
ao sistema, pelo Departamento de Contratações Életrânlcas, da Secretaria da Fazenda.

)6.3. Ates. Das sessões públicas de processamentodo Pregão serão lavradas citas
circunstanciados.observado ó disposto no artigo 14. incisa IX, do Regulamento anexo à
Resolução CC-27/2006, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio

16.4.Sigilo dos licitantes. O sistemamanterásigilo quanto à identidadedas licitantes:
16.4.1. Para o Pregoeiro, até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta;
16.4.2. Para os demais participantes, até a etapa de .habilitação;

16.5, Será excluído do certame o licitânte que, por quaisquer meios. antes ou durante a
sessão pública. franqueia. permita ou possibilite a .$ua identificação para a Unida
CETESB« Canpantü AnbiHHd do EHaüD dB $ãa Paul « Sede: Ay. P
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Compradora. para o Pregoeiro ou para os demais participantes em qualquer momento,
desde a publicação do aviso até a conclusão da etapa de negociação, especialmente no
preenchimento do formulário eletrâhico para a entrega das propostas.
16.6. A exclusão de que trata o item anterior dar-se-á por meio de desclassificação do

licitante na etapa "Análise de Propostas"e/ou pela não qceitabilidadedo preço pelo
pregoeiro na etapa; "Análise da Aceitabilidade de Preço'

16.7. Saneamento de erros e falhas. No julgamento das propostas e da habilitação, o
Pregoeiropoderá sanarerros ou falhas que não alterem a substânciadas propostas,dos
documentos e sua validadejurídica, mediante despachofundamentado, registrado em ata e
acessívela todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação q classificação.
16.7.1. As falhas passíveisde saneamento na documentação apresentada pelo licitahte
são aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na dota da
abertura da sessão pública deste Pregão.

16.72. O desatendimentode exigênciasformais nãa essenciaisnão importará no
afastamento do licitante, desde que sela possível o aproveitamento do ato. observados
os pri ncípios da isanomia e do interesse público

16.8.Publicidade. O resultadodeste Pregãoe os demaisates pertinentes a esta licitação.
suUeitoi à publicação, serão divulgados. no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrõnicos
www.imesp.cam.br. opção "NEGÓCIOS PÚBLICOS" e www.bec.sp.gov br. opção "PREGÃO
ELETRON ICO'.

16.9. Foro. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação. não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo

17. DAS DISPOSIÇOESRELATIVAS AO PROGRAMA INSTITUÍDO PELO DECRETONO
55.126/2009

17.1 Em atendimento ao disposto no Decreto n.' 55.126/2009.a licitante vencedora

disponibilizaráaos beneficiáriosdo ProgramaPró-Egresso,
indicadosno artigo 2o do
Decreto n.'

55.126/2009,' vagas diretamente

relacionadas à execução dos serviços,

observadosos limites estabelecidos no artigo 4' e $ único do Decreto n.o !5.126/2009

17.1.1 A quantidade mínima das vagas a que se refere o subitem 17.1. será
disponibilizada considerando-se o número de trabalhadores necessáriosà execução
dos serviços,desde que em regime de dedicação exclusiva

17.1.2 A relação de proporcionalidadeentre o número de vagas disponibilizadas
pela Contratadacom base na disposto nos subitens17.1 e 17.1.1e o número de
trabalhadores necessários à execução dos serviços, deverá ser mantida durante toda a
vigência do contrato, incluindo eventuais prorrogações

t7.2

A Contratada deverá apresentar ao gestor do contrato, na prazo de 5 (cinco) dias

<;a'o
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úteis, contado do início efetivo da execuçãodos serviços.*
a lista dos empregadosque
ocuparão as vagas disponibilizadas com base no disposto nos subitens 17.1 e 17.1.1,de
acordo com modelo que constitui o Anexo IX do Edital.

17.2.1 Caso.nalista de empregados de que trata o subitem 17.2 constem indivíduos
portadores de necessidadesespeciais.deverá ser observado o disposto no artigo 12 do
Decreto n.a 55.126/2009
]& ANEXOS

l&!- Integram o presenteEdital
Anexo 1- Termo de Referência;
Anexo ll - Modelo de planilha de proposta;
Anexo 111
-- Modelos de Declarações;
Anexo IV-- ResoluçãoSMA no 139/2017;

Anexo V - Ata de Registrode Preços;
Anexo VI - Minutas dos Instrumentosde Contrato
Anexo Vll - Modelo de relação de egressas.
Anexo Vlll - Exigências legais de H.S.S.O.;
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ANEXOI
TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃOTÉCNICA- OI -AAEE-19 - MOBILIÁRIO

CETESB

OBJETO

Fornecimento e instalação de mobiliários para as ambientes dos escritórios para a.Sede e
Unidades Descentralizadas da Grande São Paulo da CETESB.
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A fiscalização da CETESBestará à disposição das empresas interessadas para visitação do
local de instalação antes da apresentação da proposta. de modo a verificar dimensões.
interferências, etc, senda emitido atestado de vistoria às emprens.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

A empresa vencedora deverá apresentar amostra de pelo menos l unidade de cada item
desta especificação.
QUALIFICAÇAOTECNICA
Para efeitos de qualificação técnica. as empresas proponentes deverão apresentar

Parecertécnico ergonómica pela Norma NR-17 emitido'por profissional habilitado na área
de ergonomia. provido de registro de Conselho de Classe;
Certificado de Cadeia de Custódia ABNT/CERFLOR
(Programa Brasileiro de Certificação
Florestal) e/ou FSC(Forest Stewardship Council), onde todos os produtos e subprodutos de
madeira devem apresentar procedência legal certificada de mando florestal;
LOCAIS DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

Os endereços de instalação dos itens desta especificação.$ão a Sede e Unidades
Descentralizadas da CETESB,que compreendem Agências Ambientais e Laboratórios

localizadosna Grande São Paulo. com acréscimodo município de Taubaté, Dentro da
perímetro da Grande São Paulo, os endereçospoderão ser substituídos ou acrescentados
du unte

a vigência

desta especiãlcação,

sem ptquízos

à CETESB

Sede: R. Professor Frederico Hermann Jr. 345.Alto de Pinheiros São Paulo/SP
Agências Ambientais de Osasco e Santo Amara: Av. Prof. Lucas de Assunção, 1.39 - Mla
Games- São Paulo/SP
Agência Ambiental do Tatuapé: R. Dr. Miguel Vieira Ferreiro, 305. Tatuapé,São Pauta/SP
CETE3BnCampBró18Anüi$M81doE818doaesüop8ub
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Agência Ambiental de Guarulhos: Av. Papa Jogo XXl11,219. Parque Renato Maia
Guarulhos/SP
Agências Ambientais ABC l e 11:Rua dos Vianas. 625, BaetaNeves - São Bernarda do
Campo/SP
Unidade Descentralizada de Taubaté: Av. ltambé. 38. Taubaté
MEMORIAL DESCRITIVO

Os sewiços desta especificação incluem
Fomecimento de mobiliário conforme as especificaçõestécnicas de cada item

Entregados materiaisem horário comercial, e eventualmenteem fora do horário comercio

com agendamentoprévio;
Montagem do mobiliário conforme as especificaçõestécnicasde cada item em horário
comera?l ou fora do horário de expediente.de acordo coma necessidadeda CETESB.
com
agendamento prévio;

Instalaçãode mobiliário pela empresavencedoraconforme layout disponibilizado pela
CETESB

Éfunção da empresacontratada prestar os serviçosde forma completa. com fornecimento e
instalaçãodos mobiliários conforme especificaçõestécnicas e mão-de-obra qualificada para
executartodos os serviçoscontratados: entrega. montagem e instalação conforme desenho
disponibilizado
A CETESB
não disponibilizará para a empresa contratada em hipótese alguma ferramentas,
equipamentosde transporte e mão-de-obra de qualquer espécie para a execuçãodos
serviços contratados. Lembramos que aos funcionários da CETESBcompetem apenas a
Fiscalizaçãoda qualidade do material e a fidelidade da instalação conforme o layout
apresentado. O descumorimenta de Qualquer irreaularidade na orestacão de servida descrita
nesta especificação ocasionará em penalidade para a empresa. conforme contrato

l

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS COM PRATELEIRAS

1.1 Armários com duas portas, dimensões (900x500) mm (Largura x Profundidade) h 2,1.0m
6 prateleiras

1.2 Armários com duas portas, dimgtlsões (900x500) mm (Largura x Profundidade) h 1.60m
- 4 prateleiras
1.3 Armários com duas portas. dimensões (900x500) mm (Largura x Profundidade) h 1,00m
2 prateleiras

Especificaçãodo item l
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Deverão ser fornecidos e instalados armários, com duas portas, modulados, com largura de

900mm e profundidade de 500m
O tampo deverá ser em MDF de 25 mm revestido em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado de baixa pressãocom cór a definir. Acabamento das bordas laterais
do tampo com perfil de PVCplano rígido com 1,5mm de espessurana compor a definir.
Acabamentodas bordasfrontais e posterior do tampo de perfil de PVCplano rígido com
3.00 mm de espessura.cor a definir, fixadas pelo processo Hot Melt ou por encaixe. Deverá
ter perfeito acabamento entre as bordas e a espessura do tampo. respeitando a tonalidade
de cor entre as bordas e o laminado
O corpo deverá ser composto por laterais, base. portas, prateleiras e fundo dupla face para
uso como divisória, em painéis inteiriços, fabricados em MDF de 18 mm revestido em ambas
as íàces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor a definir.
Acabamento'das bordas laterais dos componentes do corpo com perfil de PVC plano rígido
com 1,5 mm de espessura.altamente resistente a impactos. na cor a definir fixadas pelo
processoHot Melt ou por encaixe

Rodapé confeccionado em chapa metálica SÁE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com
l ,Smm de espessura.rom tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis em
forma circular em polipropilenó com pino metálico. rosca IUa,20mm de diâmetro
Prateleiras removíveis e reguláveis, através de suportes metálicos em ferro, resistentes,
especialmente desenvolvidos.para este fim de fom)a a não apresentar deslizamentos das
prateleiras. Não serão aceitas suportes confeccionados em antimónio
As portas deverão ser dotadas de dobradiças em aço de alta resistência,automática com
tecnologia Snap-on,que permitam aberturatotal (270')
Puxadores tipo alça. em alumínio escovado, com desenho curvo e linhas suaves,sem arestas,

na cor .cinza metálico, localizado nas duas portas com distância entre furos de
aproximadamente de 16cm e fechadt4rametálica Papaiz ou equivalente, de cilindro pequeno
C12mm)éom sistema que permita o travamento simultâneo de ambas as portas (fechadura
tipo cremona), com chaveescamoteáve
Z

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS COM PASTAS SUSPENSAS

2.1 Armários com duas portas, dimensões (900x500) mm (Largura x Profundidade) h 2.10m
(altura total) e pasta suspensa h=1,30m e 2 prateleiras
2.2 Armários com duas por%s dimensões (900x500) mm (brgura x Profundidade) h 1,60m
de pasta suspensa
2.3 Armários com duas portas, dimensões (900x500) mm (Largura x Profundidade) h 1.00m
de pasta suspensa

Especificação do item 2:
Deverão ser fornecidos e instalados armários, com duas portas, moduladas, com largura de

900mm e profundidade de Soam.
CETE$8
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O tampo deverá ser em MDF de 25 mm revestido em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado de baixa pressãocom cor a definir. Acabamento das bordas laterais
do tampo com perfil de PVC plano rígido cdm 1,5 mm de espessura na com cor a definir.

Acabamento das bordas frontais e posterior do tampo de perfil de PVCplano rígido com
3,00 mm de espessura.cor a definir.fixadaspelo processoHot Melt ou por encaixe.Deverá
ter perfeito acabamento entre as bordas e a espessura do tampo, respeitando a tonalidade
de cor entre as bordas e o laminado
O. corpo deverá ser composto por laterais, base. portas. com prateleiras e suportes para
pastas suspensas(conforme descrição)e fundo dupla face para uso como divisória, em
painéis inteiriços, fabricados em MDF de 18 mm revestido em ambas as faces em laminado
melamínico texturizado de baixa pressão na cor a detlüiF.
Acabamento das bordas laterais dos componentes do corpo com perfil de PVCplano rígido
com 1.5 mm de espessura. altamente resistente a impactos, na cor a definir fixadas pêlo
processoHot Melt ou por encaixe.
Rodapé confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U'. 20x50mm com
1.5mm de espessura,com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis em
forma circular em polipropileno com pino metálico, roscalyq.20mm de diâmetro.
As portas. deverão ser dotadas de dobradiças em aço de alta resistência,automática com
tecnologia Snap-on, que permitam abertura total (cerca de 270a)
Pastassuspensasem corrediças em aço SAE1020 com tratamento anta-corrosivo fosfatizante
e acabamento em pintura epóxi. presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autoatarraxante e com rodízios deslizantes de poliamida em sistema de trilho telescópica
Altura máxima de pastas suspensas de 1,30m em armários .com altura total de 2.10m. Em

armários cam altura total de 1,60m ê 1.00m dotados apenas com sistema de pastas
suspensas
Nos armários com altura de 2.10m. as prateleiras removíveise reguláveis,através.de
suportes metálicos em ferro, resistentes,especialmente desenvolvidos para este fim de
forma a não apresentar deslizamentos das prateleiras. .Não serão aceitas suportes

confeccionados
em antimónio
Puxadorestipo alça. em alumínio escovado. com desenho curvo e linhas suaves.sem arestas,
na cor cinza metálico, .localizado nas duas portas com distância entre: furos de
aproximadamente de 16cm e fechadura metálica Papaiz ou equivalente. de cilindro pequeno
C12mm)com sistemaque permita o travamento simultâneo de ambas as portas (fechadura
tipo cremona).com chaveescamoteável.
3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESAS DE APOIO E DE REUNIOES

3.1 Estaçãode trabalho retangular. dimensões (600x600x730) mm (Largura x Profurídidade x
Altura)
3.2 Estaçãode trabalho retangular, dimensões (800x600x730) mm (Largura x Profundidade x
Altura)-\

X
8
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3.3 Estaçãode trabalho retangular. dimensões (1200x600x730) mm (Largura x Profundidade
x Altura)
3.4 Estaçãode trabalho retangular. dimensões (1500x600x730) mm (Largura x Profundidade
x Altura)
3.5 Estaçãode trabalho retangular, dimensões (1600x600x730} mm (Largura x Profundidade
x Altura)
Espectflcação dos itens 3.1. 3.2. 3.3. 3.4 e 3.5
Estação de trabalho contendo um módulo. sem divisórias,- com um,tampo retangular
confeccionado em madeira MDF nas dimensões 600x600mm. 800x600mm. 1200x600mm.
1500x600Mm e 1600x600mm, espessuramínima de 25mm e altura total de 730mm

Revestidocom laminado melamínico em ambas as faces na cor a definir. acabamento
ergosoft l 80 graus,raio 13mmnas facesde contato do usuário.
Estrutura em aço SAE 1010/1020,. com colunas verticais retangulares com fechamento
metálico removível com saque frontal para passagem de fiação e pés horizontais oblongos
com tratamento anticorrosivoe antioxidante e pintura eletrostáticaepóxi pó na cor a .definir

com resistênciaa abrasãosapatasreguláveisem forma circularem polipropíleno com pino
metálico, rosca IU4,20mm de diâmetro. Parte superior da estrutura com furação para Hlxação
no tampo com buchos M6 metálicas para,um melhor a)unte e na parte inferior
confeccionadoem aço

r

Cada estaçãode trabalho deverá conter:

l Eletrocalhahorizontal metálicasob (abaixodo) o tampo,com 4 furos para tomadas
de energiareferênciaBLuxou similar para fixação por parafusos.padrão 2 patos +
terra redonda. NBR 14136 e 2 furos para lógica para conectoresRJ45 fêmea,
referência Furokawa ou Nexans com Via independente para a passagem dos cabos
de rede. As eletrocalhas deverão ser na mesma.cor de acabamento do laminado e
deverão receber pintura eletrostática epóxi pó e possuir sistema de encaixe para
facilitar a instalação e manutenção

Furaçãocircular no tampo, com diâmetro de 6cm, na direção da eletrocalha para
passagem de furação, com acabamento em plástico. Deverão ser executados 2 furos
em cada unidade.

3.6 Mesa de reunião circular diâmetro 1200mm
Fornecimento e instalação de mesas de reunião circular com diâmetro de 1200mm e 730mm
de altura. Deverão ter tampo de 25mm de espessura em MDF com acabamento melamínico
em ambas as faces, em cor a.definir, de baixa pressão com alta resistência a abrasão e
acabamentoergosoft 180' com raio de 13mm

As mesas deverão estar apoiadas em pés metálicos em chapa de aço 1010/1020.sendo a
parte superior em aça, com furação para fixação no tampo com buchas M6 metálicas.para
um melhor ajuste e na parte inferior confeccionado em aço

C[TESB»CanpanhHAmbhnb]daEüadodBSüo paüoH sede Av. prol FrBdH]coHem8m«.3qs
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Estrutura em aço SAE1010/1020, com coluna vertical circular e pé oblongo em formato 'X'
com tratamento anttcorrosivoe antjoxidante e pintura eletrostática epóxi pó na cor a definir

êom resistênciaa abrasãosapatasreguláveisem forma circularem polipropileno com pino
metálico, roscaIU4.20mm de diâmetro. Parte superior da estrutura com furação para fixação
no tampo com buchas M6 metálicas para um melhor ajuste e na parte inferior
confeccionado em aço.
3.7 Mesa de reunião gemi-oval dimensões 2000x1000mm (comprimento x largura)
Fornecimento e instalação de mesasde reunião gemi-oval com dimensões 2000x1000mm
(comprimento x largura) e 730mm de. Deverãoter tampo de 25mm de espessuraem MDF
com acabamento melamínico em ambas as faces, em cor a definir. de baixa pressão com alta
resistênçia a abrasãoe acabamento ergosoft 180' com raio de 13mm

Estrutura em aço SAE 1010/1020, com colunas verticais retangularescom fechamento
metálico removívelcom saque frontal para passagemde fiação e pés horizontais oblongos
com tratamento anticorrósivo e antioxidarite e pintura eletrostática epóxi pó na cor a definir
com resistência a abrasão sapatas reguláveis em forma circular em polipropilenojcom pino
metálico, rosca ly4,20mm de diâmetro. Parte superior da estrutura com furação para fixação

no tampo com buchas M6 metálicas!parar um melhor ajuste e na parte inferior
confeccionado em aço

A mesa deveráapresentarcaixade tomadas localizadano centro do tampo da mesa para
nstalaçãode alimentadorde energia (mínimo 3 pontos) e lógica (mínimo 3 pontos). com
tampa com recorte passa-cabos para utilização da Caixa de tomadas fechada ou aberta. A

caixade tomadasdeveráter acessoà eletrocalhahorizontalseb (abaixodQ).o tampo da
mesa

3.8 Mesa de reunião retangular modulável. dimensões 1800x1000mm (comprimento x
largura)
Fornecimento e instalação de mesas de reunião retangulares com dimensões 1800xl 000mm
(comprimento x largura). Deverão ter tampo\ de 25mm de espessura em MDF com
acabamento melamínico em ambas as faces, em cor a definir, de baixa pressão com alta
resistência a abrasãoe acabamento eígosoft 180Qcom raio de 13mm.

Estrutura em aço SAE 1010/102a, com colunas verticais retangulares com fechamento
metálico removívelcom saque frontal para passagemde fiação e pés horizontais oblongos
com tratamento anticorrosivo e antioxidante e pintura eletrostática epóxi pó na cor a definir
çom resistênciaa abrasão sapatas reguláveis em forma circular em polipropileno com pino
metálico, rosca IU4,20mm de diâmetro, Parte superior da estrutura com furação para fixação
no tampo com. buchas M6 metálicas para um melhor ajuste e na .parte inferior
confeccionadoem aéa
4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇOESDE TRABALHO EM L"EANEXOS

4.1 Estação de trabalho em '"L'. dimensões (1600x1200x730) mm (Comprimento x
Largura x Altura) com divisórias simples não estruturais
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Tampo em formato de "l!'. confeccionado em MDF com espessura mínima de 25mm e
medidas 1600mm X 1200mm X 600mm. na altura total de 730mm. com revestimento em
laminado melamínico em ambas as faces. em cor a definir. Na área de conüto do usuário
deverá apresentar raio ergonómica, acabamento ergosoft 180 graus, raio 13mm ria mesma
cor do laminado melamínico
Estrutura em aço SAE1010/1020, constituída de uma coluna circular de apoio, duas colunas
verticais retangulares com fechamento metálico removível por saque frontal para passagem
de fiação e pés horizontais oblongos, com tratamento anticorrosivo e antioxidante e pintura
eletrostática epóxi -pó na cor a definir com resistência a abrasão sapatas reguláveis em forma
circular em polipropileno com pino metálico. rosca IHa.20mm de diâmetro. Parte stlperior da
estrutura preparada para fixação no tampo com buchas M6 metálicas para um melhor ajuste
e na par\e inferior confeccionado em aço.
A estação de trabalho deverá conter:

OI Gaveteiro volante para 3 gavetas simplesem aço SAE1020, com fechadura e chave
escamoteável. medindo 350x480x525mm (largura x profundidade x altura). Providos de
rodízios duplos orientáveis de duplo giro; carcaças em polipropileno e roldanas em
nylon ínjetado com eixo vertical em aço travado através de bucha injetada de nylon ou
por anel de pressão,Corpo do gaveteiro em MDF com espessuramínima de 18mm e
tampo de 25mm. revestidos em laminado melamínico na cor argila e acabamentoem
perfil ABS, com painéis frontais em MDF. Sistemade abertura das gavetas por de
trilhos telescópicas.permitindo abertura tipo ''extensãomáxima". com puxador tipo
alça em alumínio escovado com no mínimo 10cm entre furos.

Painéis divisórios em MDF. espessuramínima' 18mm. revestido em laminado
melamínico.perfil em PVC em toda borda. cor a definia nas dimensões 1,20x0,50me
1,60x0,50m (largura x altura) para instalação nas laterais de 1,20m e 1,60m do tampo
respectivamente.A altura final dos painéis divisórios até o chão deverá ser de 1.00m

2 Eletrocalhas horizontais metálicas sob (abaixo do) o tampo, com 4 furos para
tomadas de energia referência BLux ou similar para fixação por parafusos,padrão 2
polos + terra redonda. NBR 14136 e 2 furos para lógica para conectores RJ45fêmea.
referência furokawa ou Nexans com Via independente para a passagem dos cabos de
rede. As eletrocalhas deverão ser na mesma cor de acabamento do laminado e deverão
receber pintura eletrostática epóxi pó e possuir sistema de encaixe para facilitar a
instalação e manutenção

Furaçãocircularno tampo, com diâmetrode 6cm. na direçãoda eletrocalhapara
passagem de furaçãa, com acabamento em plástico. Deverão ser executados 3 furos
em.cada unidade

4.2 Estação de trabalho em "L". dimensões (1600x1200x730) mm (Comprimento x
Largura x Altura) sem divisórias

.

Tampo em formato de "l"l confeccionado em MDF com espessuramínima de 25mm e
medidas 1600mm X 1200mm X 600mm.'na altura total de 730mm. com revestimento em
laminado melamíníco em ambas as faces. em cor a definir. Na área de contato do usuário
CETES8
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deve(á apresentar raio ergonâmico, acabamento ergosoft 180 graus, raio 13mm na mesma
cor do laminado melamínico
Estrutura em aço SAE IO10/1020, constituída de limo coluna circular de apoio. duas colunas
verticais retangulares com fechamento metálico removfvel por saque frontal para passagem
de fiação e pés horizontais oblongos. com tratamento anticorrosivo e antioxidante e pintura
eletrostática epóxi pó na cor a defi nir com resistência a abrasão sapatas reguláveis em forma
circular em polipropileno CQmpino metálico, rosca IH4,20mm de diâmetro. Parte superior da
estrutura preparada para fixação no tampo com buchas M6 metálicas para um melhor ajuste
e na parte inferior confeccionado em aço
A estação de trabalho deverá conter:

OI Gaveteirovolante para 3 gavetas simples em aço SAE1020,com fechadura e chave
escamoteável,medindo 350x480x525mm (largura x profundidade x altura). Providos de
rodízios duplos orientáveis de duplo giro, carcaçasem polipropileno e roldanas em
nylon Idetado com eixo vertical em aço travado através de bucha injetada de nylon ou
por anel de pressão.Corpo do gaveteiro em MDF com espessuraMínima de 18mm e
tampo de 25mm, revestidos.em laminado melamínicona cor argila e acabamento em
perfil ABS. com painéis frorltais em MDF. Sistemade abertura das gavetas por de
trilhos telescópicoslpermitindo abertura tipo "extensãomáxima".com puxador tipo
alça em alumínio escovado com no mínimo Idem entre furos

2 Eletrocalhas horizontais metálicas sob (abaixo do) o tampo, com 4 furosLpara
tomadas de energia referência BLux ou similar para fixação por parafusos, padrão 2
polos + terra redonda, NBR 14136 e 2 furos para lógica para conectores RJ45fêmea.
referência Furokawa ou Nexans com Via independente para a passagem dos cabos de
rede. As eletrocalhas deverão ser na mesma cor de acabamentQdo laminado e deverão
receber pintura eletrostática epóxi pó e possuir sistema de encaixe para facilitar a
instalaçãoe manutenção

furação circular no tampo, com diâmetro de 6cm. na direção da eletrocalha para
passagem de furação, com acabamento em plástico. Deverão ser executados 3 furos
em cada unidade
43 Men anexaem lbrmato gota paa estação debabalho "I.' sem divbórias

Tampoem formato de gota para encaixe em estaçãode trabalho em "L" sem divisórias.
formando mesa anexa para posto de gerente. Confeccionado em MDF com espessura
mínima de 25mm e diâmetro de 90cm em formato orgânico e ergonâmico, na altura total de
730mm. cóm raio ergonómica na área de contato do usuário com revestimento em laminado
rnelamínico em cor a definir em ambas as faces, acabamento ergosoft 180 graus, raio 13mm
na mesma cor do laminado melamínico

Inclui pé.cilíndrico para apoio do tampo em formato de gota. A junção com o tampo da
estação de trabalho em formato "L" deverá ser realizado por meio de chapas metálicas com
no mínimo 4 furos fixas por parafuso
S

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GAVETEIROS
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5.1Gaveteiros volantes com 3 gavetas simples, dimensões 350x480x525mm (largura x
profundidade x altura)
Gaveteirosvolantes para 3 gavetassimples em aço SAE 1020, com fechadura e chave
escamoteável. medindo 350x480x525mm (largura x profundidade x altura)

Deverão ser providos de rodízias duplos orientáveis de duplo giro, carcaçasem liolipropileno
e roldanas em nylon irÚetadocom eixo vertical em aço travado atravésde bucha injetada de
nylon ou poranelde pressão,

O corpo do gaveteiro deverá ser em MDF com espessuramínima de 18mm e tampo de
2Smm. revestidos em laminado melamínico na cor argila e acabamento em perfil ABS, com

painéisfrontaisem MDF.
Sistema de abertura das gavetas por de trHhos telescópicos. permitindo abertura tipo
extensão máxima:'. com puxador tipo alça em alumínio escovado com na mínimo 10cm

entrefuros

5.2Gaveteiros volantes com lrgaveta simples e l gavetão arquivo, dimensões
350x480x525mm (largura x profundidade x altura)
Gaveteiros volantes para 2 gavetas, sendo l simples e l tipo 'gavetão arquiva" para pastas
suspensas, em aço SAE 1020, com fechadura e chave escamoteável, medindo
350x480x525mm (largura x profundidade x altura)
Deverão ser providos de radízios duplos orientáveis de duplo giro, carcaçasem polipropileno
e roldanas erR nylon irÜetado com eixo vertical em aço travado através de bucha injetada de
nylon ou poranelde pressão,

O corpo do gaveteiro deverá ser em MDF com espessura mínima de 18mm e tampo de
25mm. revestidos em laminado melamínico na cor argila e acabamento em'perfil ABS. com
painéis frontais em MDF
Sistema de abertura das gavetas por de trilhos telescópicas, permitindo abertura tipo
extensão máxima", com puxador tipo alça em alumínio escovado com no mínimo 10cm
entre furos.

5.3Gaveteiros'fixos com 4 gavetas simples. dimensões 400x550x730mm (largura x
profundidade x altura)
Gaveteiros fixos.para 4 gavetas simples em aço SAE 1020. com fechadura e chave
escamoteável, 'medindo 400x550x730mm (largura x profundidade x altura).
Deverão ser executados com carcaças em polipropileno, rodapé confeccionado em chapa

metálica SAE 1010/20 perfilada tipo 'U" 20x50mm com 1,5mm de espessura.com
tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis em forma circular em
polipropileno com pino metálica.rosca IUa.âOmmde diâmetro
O corpo do gaveteira deveráser em MDF com espessuramínima de 18mm e tampo de
25mm. revestidos em laminado melamínico na cor argila e acabamento em perfil ABS,com
painéis frontais em MDF.
'
.
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O tampo superior do gaveteirQ deverá apresentar dimensões 49Qz6QQlnm(largura x
comprimento), em MDF 25mm. com acabamentofrontal em ergosaft 180 graus, raia 13mm
na mesma cor do laminado melamínico. O qaveteiro deverá dar continuidade às estaçõesde
!abalh9, tanto em altura quanto em profundidade. funcionando como o prolongamento da
área de trabalho.
) ' .
/

A face frontal deveráapresentarrecuo de 5cm em relaçãoao tampo. A face posterior do
gaveteiro deverá apresentar recuo de 5cm em relação ao tampo. As faces laterais deverão
estaralinhadasao tampo
Sistemade aberturadàs gavetaspor trilhos telescópicas,permitindo aberturatipo "extensão
máxima', com puxador tipo alça em alumínio escovado com no mínimo 10cm entre furos

6 ITENSAVULSOS
6.1 Eletrocalha
Eletrocalha horizontal metálica para instalação sob Gabaixode) tampo de mesas ou estações
de trabalho. Com,4 furos para.tomadas de energia referência BLux ou similar para fixação

por parafusos.padrão 2 polos + terra redonda. NBR 14136 e 2 furos para lógica para
conectores RJ45 fêmea., referência Furokawa ou Nexans'com Via independente para a
passagemdos cabos de rede. As eletrocalhas deverão ser na mesma cor de acabamento do
laminado e deverão receber pintura eletrostática epóxi pó e possuir sistema de encaixe para
facilitar a instalação e manutenção
6.2 Divisória simples não estrutural para estação de trabalho 80cm
Painéis divisórios em MDFI espessura mínima 18mm, revestido em laminado melamínico.

perfil em PVCem toda borda, cor a definia dimensões0,80x0.50m.(largurax altura) para
instalação nas laterais de mesas de 0.80m, A altura final dos painéis divisórios até o chão
deverá ser de l,00m. Inclui os suportes e parafusos para instalação.
6.3 Divisória simples não estrutural para estação de trabalho 120cm
Painéis divisórios em MDF. espessura mínima 18mm, revestido em laminado melamínico,

perfil em PVCem toda borda, cor a definia dimensões 1.20x0.SOm
(largura x altura) para
nstalação nas laterais estação de trabalho de 1,20m. A altura final dos painéis divisórios até
o chão deverá sçr de li00m. Inclui os suportes e parafusos para instalação.
6.4 Divisória simples não estrutural para estação de trabalho 150cm

Painéisdivisórios em MDF. espessura mínima 18mm. revestido em laminado melamínico,
perfil em PVCem toda borda. cor a definir. dimensões 1.50x0,50m(largura x altura) parti
nstalação nas laterais de mesa de 1.50m. A altura final dos painéis divisórios até o .chão
deverá ser de 1,00M. Inclui os suportes e parafusos para instalação
6.5 Divisória simples não estrutural para estação de trabalho 160cm
Painéis divisórios em MDF. espessura mínima 18mm. revestido em laminado melamínico.

perfil em PVCem toda borda,cor a definiadimensões1.60x0,50m
(largurax altura)para
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instalação nas laterais de estação de trabalho de 1,60m .e laterais de estação de trabalho de

1.20mcom gaveteirQfixo. A altura final dos painéis divisórios até o. chão deverá ser de
1,00m. Inclui os suportes e parafusos para instalação

6.6 Divisória simples não estrutural para estação de trabalho 200cm
Painéis divisórios em MDF. espessura mínima 18mm, revestido em laminado melamínico,

perfil em PVCem toda borda, cor a definir. dimensões2.00x0.50m(largura x altura) para
Instalação nas laterais de estação de trabalho de 1.60m com gaveteiro fixo. A altura final dos

painéis divisórios até o chão deverá ser de 1,00m. Inclui os suportes e parafusospara
instalação

6.7Suporte paraCPU
Siiporte para CPU com rpdízios de diâmetro de 40mm. confeccionadosem MDF com
espessuramínima de 18mm e revestido em laminado melamínico na cor argila. com
dimensões460x240x150mm.
6.8 Suporte para Monitor
Suporte para monitor removível no formato de IUade circunferência e raio de 600mm,
confeccionado em MDF 18mm. com 3 (três) pés tubulares metálicos parafusados. O suporte
para CPU poderá ser substituído por suporte de plástico desmontável desde que aprovado
pela Fiscalização
OBSERVAÇÕES

Todos os danos que vierem ocorrer durante a entrega e instalaçãodo mobiliário serão de
responsabilidadeda empresacontratada
O horário comercial desta especificaçãoconsidera período de 9 horas (com intervalo de l
hora consecutiva) em dias úteis com horário móvel das 7:00 às 18:00. Fora de expediente é
considerado todo o período fora do horário comercio
Nos preços apresentadospela empresa.deverão estarcomputadas todas as despesascom a
execução e entrega dos serviços, inclusive fornecimento de todo o material, mão-de-obra.
equipamentos e ferramentas necessáriaspara a sua execução;escritório; expediente;
transportes; encargos sociais; documentação de Segurança do Trabalho; administração;
impostos; seguros; lucrosl despesascom inspeções.testes e ensaiosde materiais pela
CETESB ou firma especializada indicada pela CETESB
Os materiais empregados na execução dos serviços deverão ser de bóa qualidade e
obedecer às presentes especificações.Em casos omissos, ou em contradições que
porventura ocorram, prevalecerãa sempre as normas da ABNT - AssociaçãoBrasileira de

NormasTécnicasque seaplicam.
Os materiais estarão sujeitos. a qualquer momento, à aprovação da CETESB,mesmo
após a suainstalação.
C;21&),
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Casa sejam constatadasfalta de peças.defeitos ou quaisquer problemas aue acarretem em
atrasos na instalação do mobiliário,

a empresa terá aue providenciar

a correrão

do DrQbIQmê

em até 5 dias corridos contados a parir da notiftcacão da emoresa oela Fiscalizaçãeda
Cetesb. No caso de nãQ cumprimento deste item a emoresa estará suieita a oenalidades
orevlstas em ÇQDtrato.

O local deverá ser entregue em perfeitas condições de uso e limpeza, ficando sob
responsabilidade da contratada a retirada de todas as embalagens.
Não será admitida instabilidade dos corÜuntos e nem superfícies cortantes ou mal-acabadas.
O serviço será medido e pago por unidade efetivamente fornecida
A empresa deverá providenciar as documentações referentes à Segurança do Trabalho

Todos os itens desta esoecificacãodeverão aoresentar ho mínimo l anQ.de.garantia
contados a .partir do final da instalaçãodo mobiliário. Durante o período de l ano. a
assistêncittécnica de garantia deverá providenciar a correrão de problemas em no máximo
Z.dias corridos cantatas a partir da notificação da empresa pela Fiscalização da Cetê$b

Arq'FernandaSenda
Reg.01.7079
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ANEXOll
PLANILHADEQUANTIDADESEPREÇO

:C FIGA
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5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GAVETEiROS

5.1

6aveteías wlantes cam 3 gretas simples.dimensões

3sox4ms2smm(brBurax profundidadex altura)
GaveteirQSvolantes cam l gaveta simples e l Bastão arqulw,
dimensões 3SOx4BOxS25mm[largura x profundidade x altun)

unld

40.00

unid

ia,oo

ibid

3Z,00

Gavetelros $xos CQm4 gavetas simples. dimeHÕes

4a)xsoox730mm tiareura x profundidade x alturas

nEM S
FEN$AVUBaS

b.l

Eletracalha

12.00

Dtyisórb simples nãQestrutural pan ntaçãa de tnbalhD 80çm

4,m

DlvlsÓMgmples nio estrutural pan estação de trabalho 120çrn

4,oo

DivisórÜgmples nãD estrutural para estação de trabalho ISOcm

4.00

Divisóriasimples nãa estrutunl pan estação de trabalha 160çm
6.6

Dlvlsórh simples não estrutural para eStaÇãode trabalho 200cm

6,7

Suporte pam Cpu
suporte pan monitor

6

+
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ANEXOlll

MODELOS DE DECLARAÇÕES

ANEXOlll.l

MODELOA QUESE REFERE
O ITEM 4.1.4.1. DO EDITAL
Cempapeltimbrado da licitante)

Nomecompleto
CPF no

RG na:

DECLARO. sob as penas dã Lei. que o licitante ....=..............(nome
interessado em participamdo Pregão Eletrõnico no ../..,

empresarial),

Processo n' ....A

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância
do disposto no incisa XXXlll do artigo 7.o da Constituição Federal, na forma do Decreto

Estadualno.4Z.911/1998;
b) óão possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;

(Locale data)

(Nome/assinatura do representante legal)

.<;Jl%.

ér..4.]ó
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ANEXO111.2

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME

AO MARCO LEGALANTICORRUPÇAO
(em papel timbrado da licitante)

. portador
portador do RG na
no ..........:

Eu,

representante legal do licitante .........(nome
participar do Pregão Eletrõníco no .../...,

Processon' ...J..,

do CPFno
empresarlaQ, interessado em

DECLARO.sob as penas da Lei

especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentadafoi elaborada de maneiraindependente e o seü conteúdo não fai.
no todo ou em parte. direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro
lícitante ou interessado,em potencial ou de fato, no presente procedimento licítatórioi
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro

licitante ou interessado.em potencial ou de fato, no presente procedimento licttatÓrio;
c) o licílante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.influir na .decisãode
qualquer outro licitante ou interessado,em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatódo;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será. no todo ou em. parte, direta ou
ndiretamente. comunicada ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado.em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentadanão foi. no todo ou em parte. informado. discutido
ou recebido de qualquer integrante relacionado. direta ou índiretamente, ao órgão licitante
antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração e que detém plenos poderes e informações para firma-lâ
DECLARO,aindal que a pessoajurídica que represento conduz seus negócios .de forma a coibir

fraudes,corrupção e a prática de quaisquer outros ates lesivosà Administração Pública.nacional

ou estrangeira.
em atendimentoà Lei Federalno 12.846/2013e ao DecretoEstadualn'
60.106/2014, tais como

1- prometer. oferecer ou dar. díreta ou índiretamente. vantagem indevida a agente público,
ou a terceira pessoa a ele relacionada;
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11- comprovadamente,financiar. Custear,patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
prática dos fitos ilícitos previstos em Lei;

111
- comprovadamente;utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar QU
dissimular seus reais interessesou a identidade dos beneficiários dos ates praticados;

IV- no tocante a licitaçõese contratos:

a) frustrar ou fraudar. mediante ajuste. combinaçãoou squalquer outro
expediente, o caráter competitivo de procedimento lícitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato. de procedimento

licitatóriopúblico;
c) afastar ou procurar afastar licitante. por meio de fraude ou oferecimento de
vantagemde qualquertipo;
d) fraudar licitaçãopública ou contrato dela decorrente;
e) criar. de modo fraudulento ou irregular, pessoajurídica para participar de licitação
públicaou celebrar contrato administrativa;
f) obter vantagem ou beneficia indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogaçõesde contratos celebrados com. a administração pública, sem autorização
em leí, no ato convocatória da licitação pública ou nos respectivos instrumentos

contratuais;ou
g) .manipular ou fraudar o equilíbrio económico-financeiro dos contratos celebrados

coma administraçãopública;
V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de ógãos. entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeira nacional

(Localedata)

(NQme/assinatura
do representantelegal)

õ{.:t..
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ANEXO111.3

DECLARAÇÃO DE ENQUAOnAWENTO COMO MiCROEMPRESA ou EMPRESA DE

PEQUENOPORTE
(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM

ME/EPP. NOS TERMOSDO ITEM 4.1.43. DO EDITAL

Eu, ............

rtador do RG n'

=....:...:.,=

representante legal do licltante

:(nome

interessado em participar do Pregão Eletrâníco n' .=...Z.. Processo n' .../.

e do 'CPF no
empresarfdl),

DECLARO.

sob as penas da Leí. o seu enquadramento na condição de Microempresa ou 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 representante legal)
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ANEXA

111.4

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS

CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS
NO ART. 34, DA LEIFEDERALNO11.488/2007
(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃODEVE SERAPRESENTADAAPENAS POR LICITANTES QUE SEJAM
COOPERATIVAS.NOS TERMOS DO ITEM 4.1 .4.4. DO EDITAL.

Eu.. :

.

.portadordoRGno

representante legal do licitante

interessado em participar do Pregão Eletrõnico n'

edoCPFn'
(nome empresarial,

.../[.., Processo n' .../:.= DECLARO.

sob as penas da Lei. que:

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal no 12.690/2012;

b) A cooperativa aufere ReceitaBruta até o limite definido no incisa ll do capuzdo art.

3' da Lei Complementar Federal n' 123/2006. a ser comprovado mediante
Demonstração do Resultado do Exercícioou documento equivalente;

(Localedata)

(Nome/assinatura
do representante
legal)
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ANEXO111.5

EDITAL DE PREGÃOELETRONICO N 4/2019/309
Carta Compromisso

(conforme

Decreto 55.126/2009. Art. 6a. l)

CMODELO
A SERREDIGIDOEM PAPELTIMBRADODA LICITANTE)
A CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

Nos termos do Item 17 e respectivos subitens do Edital de Pregão Eletrõnico no.4/2019/309,
referente à constituição de sistema de registro de preços para contratação do serviço de

fornecimento e instalação de mobiliários para adequação das áreas de trabalho. das
unidades da CETESB.
conforme especificações técnicas e demais condições constantes deste
edital e seus anexos, a empresa
CNPJ na
por seu
representante

legal..............::,

domicílio (profissional) em ....=........:,

estado :.civil,

.....,

CPF na.

com

vem. respeitosamente. perante à Companhia

Ambiental do Estado de São Paulo. manifestar seu compromisso em atender em sua
intêgralidade, às cláusulas referentes ao Programa de Inserção de Egressosdo Sistema
Penitenciário no Mercado de Trabalho - PRO-EGRESSO,
conforme disposto no Decreto n'
55.126.de 07/12/2009

Em.....de

Assinatura do Responsávelpela Empresa e cargo exercido na empresa

'@$
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ANEXOIV
RESOLUÇÃO SMA NO 139. DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre o .opticaçõa das sanções decorrentes dos procedimentos ticitatórios e doscontratos administrativos no âmbito da Secretariode Estada do Meio Ambiente.

Ó SECRETÁRIODE ESTADO DO METO AMBIENTE. no uso de suas atribuições legais, com
fundamento no artigo 3' do Decreto estadual no 31.138. de 09 de janeiro de 1990. com a

redaçãadada pelo artigo 2o do Decreto estadual no 33.701.de 22 de agosto de 1991, e
considerando as disposições das Leis federais n' 8.666. de 21 dejunho de 1993, e n' l0.520,
de 17 dejulho de 2002. e da Lei estadual na 6.544, de 22 dejunho de1989. e,

considerandoa importância em adotar. no âmbito da Secretariado Meio Ambiente, uma
padronizaçãona aplicaçãode sanções;
convide/ando a .busca da eficiência no serviço .público através da descentralização de

atribuições;

considerando
que o procedimentoe aplicaçãode sançãode impedimentode licitar e
contratar com o Estado,estabelecidano artigo 7o. da Lei federal no l0.520/2002. no âmbito
da Chefia de Gabinete propiciará a celeridade do exame originário e recursal da matéria;

considerando
o disposto no item 1, do $ 1o.do artigo l o.do Decreto..na
48.999/2004
RESOLVE

CAPITULOI
DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS

Artigo I' -. No âmbito da Secretariado Meio Ambiente.a aplicaçãodas sançõesde natureza
pecuniária, de advertência. de suspensão temporária de participar em licitação e
mpedimento de contratar com a Administração,de declaração de inidoneidade. a que se
referem os artigos 81. 86 e 87, 1.11.111
e IV,,da Lei federal no 8.666, de 21 dejunho de 1993, e
os artigos 79, 80 e 81. 1. 11,111e IV. da Lei estadual na 6.544. de 22 de junho de 1989, e o
mpedimento de licitar e contratar com a Administração e a multa, a que se refere o artigo 7o
da Lei federal n' l0.520, de 1.7de julho de 2002. obedecerá às normas estabelecidasna
presenteResolução.
Artigo 2o - As sanções serão aplicadas com obsewância dos princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade
Artigo 3' - As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com garantia
de prévia e ampla defesa. observado, na que couber, o procedimento estabelecido nas
CETESB
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nstruções contidas na Resolução da CasaCivil no 52. de 19 de julho de 2005, do Comitê de
Qualidade da Gestão Pública, ou em outro ato regul?montar que a substituir.

CAPÍTULOll
DOSPRAZOS
Artigo 4' - O prazo para apresentaçãode-defesa prévia em observância ao disposto no
artigo 87. $$ 2' e 3' da Lei federal no 8.666/93. artigo 10 do Decreto estadual n
61.7SI/1 5 bem como na Resolução CC-52/05 será de:

a) 1.5 (cinco) dias úteis, quando a sanção proposta for de advertência,multa ou de
suspensãotemporária de participaçãoem licitação e impedimento de contratar com a
Administração, previstas respectivamente nos incisos 1, 11e 111
do artigo 87 da Lei federal n'
8.666/93;
b)
lO (dez) dias, quando a sanção proposta for de declaração de inidoneidade nos termos
do incisa IV do artigo 87 da Lei federal no 8.666/93. ou de impedimento de licitar e contratar
com o Estadoe multa prevista no artigo 7' da Lei federal 10-520/02
Artigo 5o - 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 início
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-âo os dias consecutivos. exceto quando for
explicitamente disposto em contrário
Artigo 7'- A contagem dos prazos de entrega e de início de execução do Dueto contratua
será feita em dias corridos, iniciando-sQ no primeiro dia útil subsequente à data estabelecida
no instrumento contratual

Parágrafoúnico i SÓse iniciam e vencemos prazosreferidosnest©artigo em día de
expediente na Secretariade Estado do Meio Ambiente.

CAPITULOlll
DASINFRAÇOESCONTRATUAIS

Artigo 8'

As condutas consideradas infrações passíveisde serem sancionadas são

Nos termos. respectivamente. do caput dos artigos 86 e 87 da l.ei federal no 8.666/93

a) '. O atraso injustificadona execuçãodo contrato;
b)

Inexécuçãototal ou parcial das obrigações contratuais
11

Nos termas do artigo 7' da Lei federaLn'
a) Não celebrar a contratação dentro do prazo de validade da respectiva proposta
b) Deixar de entregar documentação exigida no edital;
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c)

Apresentardocumentação.
fala;

d) Ensejaro retardamento da execução do objeto da contratação
e)

Nãomanter a proposta;

0 Falharou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidâneo;
h)

Cometerfraudefiscal

Artigo 9o - O atraso injustificado igual 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 competentes

Artigo 10 - A recusairÜustificada,
impedimento
decorrente
de descumprimento
de
obrigações assumidas durante a licitação ou impedimento legal do adUudicatárioem assinar
o instrumento de contrato ou retirar instrumento equivalente.dentro do prazo estabelecido
pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,'sujeitandoQ à multa de 30% do valor total corrigido da avença
CAPJTULOIV
DASSANÇOESAPLICAVEIS
Artigo l I'- Pela inexecução total ou parcial das obrigações çontratuais, assim como o atraso
njustificado ou sua execuçãoirregular,. poderá, garantida a defesa prévia. ser aplicada à
contratada as seguintes sanções:
Para licitações/contratações regidas pela Lei federal no 8.666/93
a)

àdvertêõcia

b)

multa

c) suspensãotemporária de participaçãoem licitação e impedimentode contratar com a
Administraçãol por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de .inidoneidade para licitar ou contratar com a. Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que sda 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/contratações regidas pela Lei federal no l0.520/2002

a) impedimento de licitar e contratar com a Administração, por período não superior a5
jcinco)anos;
b) multa
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Artigo 12 F As sançõesde suspensãotemporária e a declaração de inidoneidade poderão.
também. ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que em razão dos contratos regidos
pela Leifederalno 8.666/93

tenham sofrido condenação definitiva par praticarem. por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquertributos;
tenham praticado fitos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação

111
- demonstrem não possuíremidoneidade para contratar com a Administração em virtude
de fitos ilícitos praticados

Artigo 13 - A aplicação da penalidade de multa independe de prévia aplicação de
penalidade de advertência

Artigo 14 :lIAs penalidadesprevistas neste capitulo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente. observadas as prescrições legais pertinentes e
estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórias e de contratos

as disposições

Artigo 15 - A adjudicatária/contratada. em razão se sua inadimplência. arcará. ainda, a título
de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em decorrência de
nova contratação, se nenhum dos classificadosremanescentes aceitar .a contratação nos
termos propostos pela inadimplente. sem prquízo das sanções cabíveis

DASANÇÃODEADVERTÊNCIA

Artigo 16 - A penade advertência
será.aplicadaa critérioda autoridade,
quandoo
contratado infringir obrigação . contratual pela primeira vez, exceto..has contratações
decorrentes de certames realizador na modalidade pregão, prevista na Lei federal no l0.520.
de 17 dejulho de 2002

DA SANÇÃO DE MULTA

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 total
do contrato;
ll

-de 30% (trinta par cento) do valor corrigido da avença. relativo à parte da obrigação
não.cumprida, na caso de inexecução parcial do Contrato;
de 1% (um por cento) do valor corrigido da avença. no caso de atraso injustificado
na execução do contrato, acrescido de
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia. para atrasos de até 50%(cinquenta por
cento) do prazo estipulado na contratação para entrega do dueto ou de sua
parcela;

4
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b). 0,4% (quatro décimos por cento) ao. dia. para atrasos superiores a 50%
(cinquenta por cento) do prazo estipuladona contrataçãopara entrega do
objeto ou de sua parcela,no que excederao prazo previsto na alínea "a
deste incisa
$ 1$ - Os percentuaisde que tratam as alíneas"a" e 'b', do incisa llt, deste.artigo
incidirão sobre Q valor total corrigido do contrato

$ 2'. - A reíncidência.nos termos previstos rio parágrafo único, do artigo 28, desta
Resolução,referenteao descumprimentodo prazo de entrega ensgará a aplicação
da multa acrescidaem 100%sobre seu valor.
1 3' , O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da Administração,
descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que
ensejou a sanção, ou descontado da garantia prestada para o mesmo contrato.
$

4o - Inexistindo o desconto nos moldes previstos no $ 3o. deste artigo. o
correspondente valor deverá ser recolhido, através de depósito bancária. 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 no prazo e formas indicados, implicará no registro

de devedor no Cadastro'Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais- CADIN e na inscrição do débito na Dívida Atavado Estado para cobrança judicial
Artigo 19 - O valor das multas terá como base de cálculo o valor da contratação, reajustado
e atualizada monetariamente pela índice da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo , UFESP,
desde a data do descumprimento da obrigação até a data do efetivo recolhimento

Parágrafoúnico - o valor da multa deverá ser recolhido,'através de depósito bancário, em
conta corrente. em nome da Secretariado Meio Ambiente, no prazo de 30. (trinta) dias
corridos contados da notificação
Artigo 20 - A multa pecuniária pode ser aplicada conjuntamente cam as cançõesprevistas
nasalíneas"c" e "d". do inciso 1.e na alínea"a". do inciso11,todos do artigo ll da presente
Resolução

DA SANÇÃO DE SUSPENSÃOTEMPORÁRIA 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 Administraçãoi previstas no incisa 111.
do
artigo 87. da Lei federal n' 8.666/1993 e no artigo 7o. da Lei federal no l0.520/2002. são:
atraso na entrega de bens e serviços de escapo;
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não entrega de bens e sêrviças de escapo

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

lv outrosdescumprimentos
dasdbriga<õescontratuais
Artigo 22 T O cálculodo tempo da sançãoaplicávelna hipóteseprevistano incisa 1.do
artigo 21 será efetuado em conformidade com o Anexo 1.desta Resolução.

Artigo 23 - O cálculo do tempo da sançãoaplicávelna hipótese previstano inciso 11,do
artigo 21 será efetuado em conformidade com o Anexo 11,desta Resolução

Artigo 24 - O cálculodo tempo da sançãoaplicávelna hipótese prevista no incisa 111,
do
artigQ21 será efetuado em conformidade com o Anexo 111,
desta Resolução

Artigo 25 - O cálculo do tempo da sanção aplicável na hipótese prevista no incisa IV, do
artigo 21 será calculado, caso a casa. considerando-se as peculiaridades do mesmo, seu
efeito perante o interessepúblico e os objetivos da Administração.sempre se pautando
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
DA SANÇÃO DE DECLARAÇÃODE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM

A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Artigo 26 - A sançãode declaração
de inidoneidade
paralicitarou contratarcom a
AdministraçãoPública será aplicada considerando as característicasde cada caso, suas
peculiaridadese pautando- se pelo princípio da legalidade.devendo. obrigatoriamente.
serem justificadas no processo administrativo e endossados pela autoridade competente
CAPÍTULO'V
DASCIRCUNSTÀNCIASAGRAVANTES

Artigo 27 - Casoseja constatado,
nos autos do processo
administrativo,
que o
inadimplemento trouxe prejuízos ou transtornos à Administração, a sanção aplicável nas
hipótesesversadasnos artigos 17 e 21. 1. ll e 111,
calculadanos termos dos artigos 22 a 25
será acrescida de 100%. o mesmo acontecendo caso haja o descumprímento total das
obrigações contratuais, sda pela não execução integral do Dueto contratual,.seja pelos
motivos previstos nos termos dos artigos 9' e 10". desta Resolução
Parágrafo único - Para fins desta Resolução. entende- se por prquízo, não só em relação à
questão financeira, mas, também, ao princípio da eficiência almejada pela Administração

Artigo 28

A reincidêncja no descumprimento das obrigações contratuais ensejará a

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

Parágrafo único - Para fins desta Resolução, considera-se relncidência. o fato da empresa
contratada ter inadimplido, noS termos do artigo 21 desta Resolução,no período de 12
CETESB
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(doze)meses,contadosda aplicaçãode sançãoanterior (previstano artigo 87, 111,
da Lei
federal n' 8.666/93, artigo 81, 111,
da Lei estadual n' 6.544/89 e no artigo 7a. da Lei federal n'

l0.520/02) no âmbito da Secretariado Meia Ambiente e a ocorrênciado fato gerador da
sançãoatual
Artigo 29 -- Na hipótese' de haver mais de uma circunstância agravante. ambas serão
calculadas nos termos dos artigos 22 a 25, somando-se os acréscimos previstos nos artigos
27 e 28

CAPITULOVI
DA COMPETENCIA
Artigo 30 - São competentes para aplicar. no âmbito das respectivas unidades de despesas,

as sançõesde advertência e multa, estabelecidasnesta Resolução.os ordenadores de
despesas.

Artigo 31 - A competênciaparaaplicara sançãode suspensãotemporáriade participarem
licitação e impedimento de contratar com a Administração. a que se refere o artigo 87, incisa
111,
da Lei federal n' 8.666, de 21 dejunho de 1993, eo artigo 81, Incisa 111.
da Lei estadual no
6.544. de 22 dejunho de 1989. é do Chefe de Gabinete
Artigo 32 - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração.
prevista na incisa IV, da Lei federal no 8.666/1993 e na incisa IV, do artigo 81.'da Lei estadual
no6.544/1989, é de competência do Secretário do Meio Ambiente.

Artigo 33 - No caso de contratação advinda de Sistema de Registro de Preços- SRP.a
sanção de multa será conduzida no âmbito do Órgão Participante e a penalidade' será

aplicada pela autoridade competente daquele Órgão, enquanto que a sanção de
impedimento de licitar e contratar com a Administração será conduzida no âmbito do órgão
Gerenciador e a penalidade será aplicada pela autoridade competente daquele Órgão.
Artigo 34 - Fica delegada ao Chefe de Gabinete a competência para aplicação da sanção de

impedimentode licitar e contratar com o Estado,estabelecidano artigo 7a,da Leifederalno
l0.520/2002.

CAPITULO
VIl
DAS OISPOSlçOES FINAIS

Artigo 35 - A contagem.do prazo será suspensaquando 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 disposiçõesdesta Resolução.a autoridade só poderá deixar de
aplicar a sanção se verificado qüe:
não houve infração ou que o notificado não foi o seu autor
11- a Infração decorreu de caso fortuito ou força maior.
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Artigo 37 - Esgotada a instância administrativa, as penalidades deverão ser registradas no
sítio eletrâníco www.esancoes.se.aov.br.inclusive para o bloqueio da senha de acesso à
Bolsa Eletrõnica de Compras do Governo do Estado de São Paulo

BEC/SPe aos demais sistemas eletíõnicos mantidos por órgãos ou entidades da
Administração Estadual.e no caso da penalidade de inidoneidade o próprio sistema deverá
registrar no Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas (CEIS)

Artigo 38 -: As disposições desta Resoluçãoaplicam-se,também, aos contratos decorrentes
de dispensa ou inexiglbilidade de licitação
Artigo 39 - Cópia desta Resolução deverá, obrigatoriamente. integrar os ates convocatórias
dos,certames, ou. nos casos de contratações com dispensa ou inexigibílidade 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 unidades da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente. no cumprimento das disposições desta Resolução.

Artigo 42 -. EstaResoluçãoentraem vigor na data de sua Ótiblicação,
revogando-seas
Resoluções SMA n' 57/2013 e 75/201 3.

(ProcessoSMAn' 5.006/2016)
MAURÍCIO BRUSADIN
Secretário de Estadodo Meio Ambiente
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ANEXO l (DA RESOLUÇÃO SMA NO 139/2017)
ATRASO NA ENTREGA DE BENS E SERVIÇOS DE ESCOPO

O cálculo do tempo da sanção para a hipótese prevista no incisa 1,do artigo'21 desta
Resolução.
seráassimobtida
1 -- 0. quantitativo de dias de sanção corresponderá à aplicaçãoda seguinte fórmula
paramétrica SA = EE/ PE* DA;
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 tontratua
PE= quantitativo de dias previstos contratualmente para entrega
DA = dias de atraso na entrega do obUeto
11

- Sobre o Valor obtido

no incisa 1, deste Anexo 1. 'SA". multiplicar-se-á

o fator da

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

Tabeladefatorparasanção
faixa de valores
lO.ooo,oo

em diante

100.000,01

r

lm
1,3

111 - Sobre o valor "ST" deve ser multiplicada, de forma actimulativa, sobre os fatores
previstos nos artigos 27 e 28, desta Resolução,obtendo-se ó total geral de dias "SF".
IV.
l geral de dias de sanção a ser aplicado 'SF', caso resulte em numeral com casas
decirnajs, deverá ser arredondado para cimal
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ANEXO ll (DA RESOLUÇÃOSMA N' 139/2017)
NAO ENTREGA DE BENS E SERVIÇOS DE ESCAPO

O cálculo do tempo da sançãopara a hipótese prevista no ihciso 11,do artigo 21 desta
Resolução, será assim obtida:

l n O quantitativo de dias de sanção corresponderáà aplicação da seguintefórmula
paramétricaSA= PE* 2;
Onde
SA = base de cálculo do quantitativo de dias para a aplicação da sanção
PE= quantitativo de dias previstos contratualmente para entrega

11' - Sobreo valor obtido no inciso 1.dêste Anexo 11,'SA', multiplicar-se-áQ fator da
tabela abaixo. que tem como base o valor contratual correspondente ao objeto
nadimplido, resultando no quantitativo de dias a ser aplicado na presente sanção
(ST)

Tabela defatorparasanção

faixa de valores
até
lO.oo0.01

lo.ooo,oo
50.0 00

50.000,01

100.00

100.000,01

emd

:e

11: - Sobre o valor "ST' deve sér 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 sançãoa ser aplicado "SF",caso resulteem numeralçom casas
decimais, deverá ser arredondado para cima
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ANEXO lll (DA RESOLUÇÃOSMA N' 139/2017)
DESCUMPRIMENTO OU ABANDONO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM SE
TRATANDO DESERVIÇOSCONTINUOS

O cálculo do tempo da sanção para a hipótese prevista no incisa 111,
do artigo 21 desta
Resolução,.será
assimobtida

- O quantitativo de dias de sanção corresponderá à aplicação da seguinte fórmula
paramétrícaSA = DI / DC+ Dl;
Onde

SA = base de cálculo do quantitativo de dias para a aplicação da sanção
DI = total de dias correspondentes ao inadimplemento contratual

DC= quantitativo de dias do contrato, considerando,para tal, o total de dias deste a
celebraçãocontratual 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-áo fator da
tabela abaixo, que tem como base o valor mensal atualizado estimado para o
contrato. resultando no quantitativo de dias a ser aplicado na presente sanção (ST);

Tabela defa
faixa de va
até

ao
il)
lo.ooo.oo
0

lO.oo0.01
50.00

100.000.00

2,1

2,2

em diante

100.000,01

111- Casa o resultado 'ST" for inferior a 50% do total de dias de inadimplemento "D
considerar-se-á ST = DI + 2

IV - Casoo inadimpleÚentotenha ocorrido com 90 (noventa)dias ou menos,em relaçãoao
final da vigência contratual, o calor "ST" deve ser multiplicado por 2 (dois) e aplicado\de
forma cumulativa. o fator previsto no artigo ?8. desta Resolução,obtendo-se. o total geral de
dias"SF
v - O total ge ral de dias de sanção a ser aplicado 'SF', caso resulte em numeral com casas

decimais,deveráserarredondadoparacima
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ANEXOV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO
CETESBn.' 4/201 9/309
PREGÃO ELETRÓNICO CETESB n.'

4/2019/309

ATA DE REGISTRO
DEPREÇOS
ÇEIESBn.
A CETESB» COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. doravante
designado(a) "ÓRGÃOGERENCIADOR",inscrita no CNPJno 43.776.491/0001-70.. com sede na
Av. Prof. frederico Hermann Júnior. 345, São Paulo/SP. neste ato representada na forma de

seu instrumento constitutivo. no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadualno
233. de 28 de abril de 1970. em face do resultado obtido no Pregão Eletrõnico indicado em
epígrafe, devidamente homologado pela autoridade competente. resolve celebrar a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com fundamento no Decreto Estadual no 63.722/2018.

procedendo ao registro.de preço da primeiro colocado e dos demais FORNECEDORES
que
concordaram em executar o objeto do certame por igual valor. obedecida a ordem crescente
das respectivas propostas, óos seguintes termos.
1. 0BJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS
1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação futura e eventual,

pelo ÓRGÃOGtRENCIADOR.
não contínuos de fornecimento e.instalaçãode mobiliários para
adequação das áreas de trabalho das unidades da CETESB.confomie especificações técnicas
e demais condições constantes da. proposta da CONTRATADAe demais documentos
constantes do processo administrativo em epígrafe.
1.2. Deverão ser respeitadas todas as especificações,'técnicase as demais condições de
execução dos serviços contidas no Termo de Referência que figurou como Anexo l do Edital
que precedeu estaAta p que dela fica fazendo parte integrante
1.3. É vedado efetuar acrésci'mosnos quantitativos fixados nesta Ata de Registro.de Preços,
inclusive o acréscimo de que trata o S I' do artigo 81 da Lei Federal no 13.303. de 30 de

junho de 2016.
2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. Não haveráórgão participante da presenteAta de Registrode Preços

n
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3. FORNECEDORES E CADASTRO DE RESERVA

3.1. Figura Como primeira classificada e DETENTORAdesta Ata de RegÍstro de Preços ê

Ruam
ee

qq

e

SP

ee

edfPr

zz!:xMlon9

.rqqFV

e

Fax.)+o

p

pe

mail ......-------"---.
Se NENHUM OUTRO LICITANTE ACEITARa contratação adicional pelas condições da
detentora da Ata. odote q vedaçãoseguinte.

3.2. Consultadas as empresas participantes do Pregão Eletrânico que precedeu esta Ata.
nos termos do artjqo 11 do Decreto Estadualn.o 63.722/2018. nenhuma concordou em

ou
CasoUM OU MAIS LICITANTESACEITEM executar o ob#etodo contrata nas mesmas
condições da detentora da Ata. adote a redaçãa seguinte:.

3.2. Nos termos do artigo ll do: Decreto Estadual n.o 63.722/2018. ficam também
reaistradas os seguintes fornecedores. obedecida a ordem de classificação original no
certame:
inscrita no CNPJsob o R.o
Telefone
e ewttiail

estabelecida na
Fax

o povoegPaooeneonooa
o sau lr

4. PREÇOS
# 4.1. Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro de Preços são os seguintes

atualizadacom os valores negociadosdurante.â.sessão do pregão e conforme modelo
abaixo

4.2.'Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis
4.3. O preço registrado abrangerá os 'custos.díretos e indiretos decorrentes da execução do
objeto, incluindo tributos (impostos. taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais,

entre outras), seguros, despesasde administração. libero. custos com transporte. frete e
demais despesas'correlatas.
'
- .x
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4.4. Se o preço registrado se tornar superior aos valores praticados no mercado. o ÓRGÃO
GERENCIADOR
adotará as seguintes providências
4.4.1. convocará o FORNECEDOR.
obedecida a ordem de classificação no certame.
visando'à negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;
4.4.2. liberará o FORNECEDORda compromisso assumido e cancelará o seu registro
quando frustrada a negociação, respeitadas as contrataçõesjá Celebradas;
4.4.3..convocaráos demais FORNECEDORES.
visando igual oportunidade de negociação

4.5. Não logrando êxito nas negociações.;o ÓRGÃOGERENCIADOR
cancelaráo item objeto
do preço negociado.

5. VALIDADEDO REGISTRODEPREÇOS
5.1.O prazo de va]idade do Sistema de Registro de Preços será de ]2..(d9zqLmeses, cortado
a partir da data da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do
Estado

6. CANCELAMENTO DO REGISTRODE PREÇOS
6.1 0 FORNECEDOR
terá seu registro cancelado quando
6.1.1. Descumprir as condições.da Ata de Registro de Preços;

6.1.2. Não retirar o instrumento equivalente. no prazo estabelecido pelo ÓRGÃO
PARTICIPANTE contratante. sem justificativa

aceitável;

6.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles oraticados no mercado;
6.1.4. For declarado inidõneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos
do artigo 87..inciso IV, da Lei Federal na 8.666/93;
6.1.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do,artigo 7o da
LeiFederalno l0.520/02
6.2, O cancelamento da registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prqudique o cumprimento da ata. devidamente
comprovados ejustificados, por razões de interesse público ou a pedido do FORNECEDOR
7. CONTRATAÇÕES DECORRENTESDA ATA DE kEGISTRO DE PREÇOS

7.1. Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar
as contratações que dela poderão advir, observadasas condições estabelecidas no Edital. em
seusanexose nestaAta

7.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações-decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada à
r'-.

/ l.
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utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação.qm igualdade de
condições.
7.2. A contratação dos FORNECEDORES
pelo ÓRGÃO GERENCIADORserá formalizada por

meio da celebraçãode-instrumentoscontratuais.chás minutosintegraramo Anexo VI do
Edital que regeu o procedimento licitatório. no qual estão previstas as disposições relativas
aos prazos. às condições de execução dos serviços, à forma de realização das medições ou

do recebimento
do objeto.à formade pagamento
e às sanções
parao casode
inadimplemento.
7.3. A utilização da Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham
participado do certame licitatório. quando admitida, obedecerá aos prazos,limites e demais
condições estabelecidas no Edital que regeu o certame licitatófio

E, lida e achada conforme. a presente ata segue assinada pelo representante do ÓRGÃO
GERÊNCIADOR
e pelos representantesdos FORNECEDORES
com preços registrados nesta
Ata. todos abaixo indicados e identificados
SãoPaulo,
CETESB

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADODE SAOPAULO
DETENTORA
DEMAIS FORNECEDORES (ADERENTES)

l o CLASSIFICADO
2c' CLASSIFICADO

TESTEMUNHAS
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ANEXOVI

ANEXOVI.l
MINUTA DETERMO DECONTRATO

PROCESSO
CETESB
n.' 4/2019/309

PREGÃO
ELETRÓNICO
ÇEIESBn.' 4Z2Q!
ATA DE REGISTRODE PREÇOSÇEIESB n 4/2019/309
CONTRATOCETESBn

TERMODECONTRATO
CELEBRADO
ENTRE
ç!!ES& P9&.Nele
DA CETESB

PAULOE

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
+

ATENDO POROBJETOAPRESTACÃO

DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

DE MOBILIÁRIOS

PARA

AOEQUAÇAO

DAS

ÁREAS DE TRABALHO DAS UNIDADES DA CETESB,CONFORME

CONDIÇÕESE ESPECIFICAÇÃOTÉCNICA ANEXA DO EDITAL

A CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADODE SAO ,PAULO.doravante designada
(ETESB', inscrita no CNPJ sob o no 43.776.491/0001 -70, com sede na Av. Professor Frederico

Hermann Júnior. 345. Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, 05459-900, e
nscrtta no CNPJ sob n'
com sede ::...:-...,.J
a seguir denominada
CONTRATADA". neste ato representadas na : forma de seus respectivos instrumentos
constitutivos. tendo em vista a Ata de Registro de Preços indicada em epígrafe. celebram o
presente TERMO DE CONTRATO,sqeitando-se às disposições previstas'na Lei federal. no
1 0.520/2002, no Decreto Estadual n' 49.722/2005 e no Regulamento de Licitações da CETESB
para Pregão Eletrõnico, aplicando-se. subsidiariamente, no que couberem, as disposições da

Lei federal n' 13.303/2016.do RegulamentoInterno de Licitaçõesda CETESB,
do Decreto
Estadualn' 47.297/2002, do Regulamento de Licitaçõesda CETESBpara Pregão Presencial,e

demais normas regulamentares.aplicáveisà espécie. mediante as seguintes cláusulase
condições que reciprocamente.outorgam e aceitam
CLAUSUI.A PRIMEIRA: DQQBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a píestaçãgde serviçosnão contínuosde fornecimento
e instalação de mobiliários para adequação das áreas de

trabalho das unidades da CETESB

conforme detalhamento e especificaçõestécnicas constantes do Termo de Referência.da
CETtSB»CampnHDARHúenlaldaE«adDdBSãDpaLóo»Sede: Av Prd Fredúw/h":

Fn {[[) a131-a40Z-CN
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proposta da CONTRATADAe demais documentos constantes do processo administrativo em
epígrafe.

PARÁGRAFOPRIMEIRO
O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade

requeridas.
ÉARÁGRAFOSEGUNDO
O' regime

de execução deste contrato é o de empreitada eet.21eçasleb!

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUCÃO OOSSEKViçOS

A execuçãodos serviçosdeverá ter início em até 03 (três) dias atei!. a contar da ordem.de
nício, correndo por conta da CON'TRATADAtodas as despesasdecorrentes'e necessáriasà
sua plena e adequada execução. em especial as atinentes a seguros, transporte. tributos,
encargos trabalhistas .e previdenciários
CLÁUSULATERCEIRA- DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O obleto da' presente contrato deverá ser realizado em até 30(trinta) dias, contados a partir

da assinaturada Ordem de Início, sendo que prazo menor ou maior poderá ser acordado
entreas panes.
PARÁGRAFOPRIMEIRO
O prazo mencionado no capuz poderá ser 'prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 81,
da Lei n' 13.303/2016, mediante termo de aditamento. atendido Q estabelecido no artigo 72

do referido dispositivolega}
PARÁGRAFOSEGUNDO

Não obstante o prazo estipulado no capot, a vigência hos exercíciossubsequentesao da
celebraçãodo ,contrato estará sqeita . à. condição resolutiva, consubstanciadaesta na
nexistênciade recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício para
atender as respectivas despesas
PARAGRAFOTERCEIRO

Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no Parágrafo Segundo
desta Cláusula. a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização
PAFÚGRAFO QUARTO

CETE$B
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O prazo estipulado no ca'put para cada instrumento contratual poderá ser alterado para.mais

ou para menos, devendo ser acordado entre as liartes, conforme necessidade da CETESB
CLÁUSULA QUARTA

DAS OBRIGAÇÕESE DAS RKSPQNSABILIOAOES
DA

CONTRATADA

À CONTRATADA,
além das obrigaçõesconstantes do Termo'de Referência.que constitui
Anexo l do Edital indicado no preâmbulo, e daquelasestabelecidasem lei. em especialas
definidas nas diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe
1- zelar pela fiel execução deste contrato: utilizando-se de todos os recursos materiais e

humanos necessários:
11

: d!!ig g! g !çlpg !álel p Ig gçQOQpêQbglDeDIQ dg elgçuçêç daq..a!!xldade$.eln

especial da regularidade técnica e disciplinar da atuação da.equipe técnica alojada. e
pelos cantatas com a CETESB;

111
- cumprir asdisposiçõeslegais e regulamentares municipais. estaduaise federais que

IV - manter. durante toda a

execução

do contratoüem compatibilidade.com.as

licitacãa indicada no preâmbulo deste termos
V - dar ciência imediata e por escrito à CETESB
de qualquer anormalidade que verifíêar

recimen

lia

n

rnntamente

as reclamações sobre seus serviços:

Vll - responder nor quaisquer danos. perdas ou preiuízos causados diretamente à

CETESBou a terceiros decorrentes da=execuçãa de contrata..DãQ. excluindo.9y
reduzindo essaresponsabilidade a fiscalização da CETESBem seu acompanhamento:

Vlll '- resoonder Belos:encarnas trabalhistas. fiscais E comerciais. resultantes da
execução deste contrato. nos termos do artiaa 77 da Lei Federal n' 13.303/201 6:
IX - manter seus profissionais identificados por meio de crachá com fotografia recente;

X - substituir qualquer integrante de sua equipe cuia permanêncianos serviços for

íulaada inconveniente.no prazo máximo de 05 (anca) dias úteis. contado da
solicitação justificada formulada pelo CETESb
CETESB

mpanh»NnDBrúaldo E$1ldadB SáQPaul - $qdÇ: AV.Prd
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Xt T arcar com despesasdecorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas por

Xll

rebentar.quando exjqjdo pela CETESB.
os comprovantesde pagamentodos

salários e de quitação das obriaacões trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e
Convenções ,Coletivas

de Trabalho)

e prevídenCiáriBS relativas

aos empregados

da

CONTRATADAque atuem ou tenham atuado na prestação de serviçosQuieto deste

Xlll - identificar todos os equipamentos Qmêteriai$ de sua propriedade. de forma a não
serem confundidos

com similares de propriedade

da CETESB:

XIV . obedecer às normas e rotinas da CETESB.
em especial as aue disserem respeito à
segurança. à guarda.,.à manutenção. e .à integridade das Informações existentes ou
geradas durante a execução dos serviços:

Xy : ilDplgntg!: de fg!!!!ê êdgauadq;a planificação.exeçucãgg !ypgrli$êç pe!!!!g ç !ç
dos serviços. de maneira a não interferir nas atividades da CETESB.respeitando suas
ntirmas'de conduta

desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis;

XVll - guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualauer natureza

de aue venhaa tomar conhecimento.
respondendo.
administrativa.
civil e
criminalmente por sua indwída divulgação e íncorreta ou inadequada utilização:
)(Vlll - manter bens e equipamentos necessários à realização dos serviços. de qualidade

çgDplgygdâ..gU.perfeitas

condições de uso. em quantidade adequada Í bgg e5eçpçãe
sejam dotados de sistema

de proteção. de modo a evitar danos na rede elétrica;
XIX - submeter à CETESB.eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante

XX -- fornecer à equipe: aloc4da para a execução.dos seuíços otlequipamentos de
prot«ão individual adequados à atividade. o necessáriotreinamento e fiscalizar sua

+\ -l
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XXI - prestar os serviços por intermédio

da eauiDe indicada nos documentos

êDQ$entpdosnâlase do habilitação.a titula de qualificação técnica. quando exigida.
XXll

ender plenamente. durante toda a vigência contratual. as disposições relativas

ao programa instituído pelo Decreto Estadualno 55.126/2009.
XXIU

mprir as disposições constantes do Código de Conduta e Integridade da

CETESB.
disponível em httpsg/cetesb.sp.aov.br/wp-content/uploads/2017/07/codiaoe!!ç&-maioe2014.pdf.
PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA
não poderá oferecer..dar ou secomprometer a dar a quem quer que seja,
tampouco aceitar au se comprometer a aceitar de quem quer que seja. por conta própria ou
por intermédio

de outrem.

qualquer

pagamento,

doação. compensação,

vantagens

financeirasou benefíciosde qualquer espécie relacionadosde forma direta oti indireta ao
objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seusprepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados. caso permitida a subcontratação
PARAGRAFOSEGUNDO

Em atendimento .à Lei Federal no 12.846/2013 e ao Decreto Estadual no 60.106/2014. a

CONTRATADA
se compromete a conduzir os. seus negócios de forma a coibir fraudes,
corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública. nacional ou estrangeira.
abatendo-se de práticas como as seguintes
l -' prometer, oferecer ou dar, dtreta au indiretamente, vantagem indevida a agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada.
11- comprovadamente. financiar, custear. patrocinar ou de qualquer modo subvencionar
a prática dos ates ilícitos previstos em Lei;
111
- comprovadamente. utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos fitos praticados;
IV - no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste. combinação ou qualquer outro expediente. o

carátercompetitivo de procedimento licitatórío público;

b) impedir. perturbar ou fraudar a realizaçãode qualquer ato de .procedimento
liçitatório público;.

'
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c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagemde qualquertipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo

f) obter vantagemou benefício indevido. de modo fraudulento, de modificações

ou prorrogações de contratos celebradoscom a administraçãopública, sem
autorizaçãoem'lei, no ato convocatória da licitação pública ou nos respectivos
nstru mentes contratuaisl ou
g) manipular au fraudar o equilíbrio económico-ülnanceiro dos contratos celebrados

com a administraçãopública;
V - dificultar atividêde de investigaçãoou fiscalizaçãode órgãos,entidadesou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional
PARÁGRAFO TERCEIRO

O descumprimento das obrigações previstas nas Parágrafos Primeiro e Segundo desta
Cláusula Quarta poderá submeter a CONTRATADAà rescisão unilateral do contrato, a critério
da CONTRATANTE. sem prquízo da aplicação das sanções penais e administrativas çabíveis e,

também, da instauração do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Le
federal no 12.846/2013 e o Decreto Estadual n' 60.106/2014
cLÁusuLA QUINTA : DAS OBnicAcõES E DAS RESPONSABILIDADESDA CETESB

À CETESB
cabe:

1 -

exercer a fiscalização dos serviços designando. servidor responsável pelo

acampanhamento da execuçãocontratual e. ainda. pelos cantatas com a CONTRATADA;

11- íórnecer.à CONTRATADA
todos os dados e informações necessáriosà execuçãodo Dueto
do contrata;
111
- efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;

IV- permitir aos técnicos e profissionais da.CONTRATTAD4içgssa.às :áreas físicas
envolvidas na execução deste contrato. observadas as normas de segurança.
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CLÁUSULA SE)aA - DA F}SCALIZAÇAQ DOS SERVIÇOS

A CETESBexercerá a ülscalização dos serviços contratados por intermédio do. gestor do

contrato de modo a assegurar o efetivo cumprimenta das obrigações aUustada$.
PARÀGRAFOPRIMEIRO
A fiscalização não exclui e neM reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA.mesmo

perante terceiros, por quaisquer. irregularidades constatadas na prestação dos serviços,

nclusivequando resultantesde utilização de pessoalinadequado ou sem a qualificação
técnica.necessária.inexistindo. em qualquer hipótese. corresponsabilidadepor parte da
CETESB

PARAGRAFOSEGUNDO
A ausência de comunicação. por parte da CETESB.referente a irregularidades ou falhas, não
exime a CONTRATADAdo regular cumprimento das obrigações previstas neste contrato e.no

Anexo l do Edita
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRECES

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços obieto deste contrato pelos preços

unitários constantesda Ata de Reqlstrode Preçosno 4/201 9/309. perfazendo o total de

R$ .=.:

(

). conforme planilha de quantidades e preços que integra o

presente instrumento contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Nos preços acima estão incluídos,além. do lucro, tôdas as despesase custos diretos e
ndlretos relacionadosà prestação dos serviços,tais Comotributos. remunerações,despesas

financeiras e quaisquer outras necessáriasao. cumprimento do .objeto desta licitação.
inclusive gastos com transporte
PARAGRAFOSEGUNDO

Caso a CONTRATADAsoja optante pelo Simples Nacional e, par: causa superveniente à
contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de

pequeno porte ou, ainda. torne-se impedida de .beneficiar-sedesse regime tributário
diferenciado por incorrer em algumadas vedações previstasna Lei Complementar Federaln
123/2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações avençadasperante a Administração,
CETESB
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tampouco requerer o reequilíbrio econõmiço-financeiro. com base na alegação de que a sua
proposta levou em consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado.
PARÁGRAFOTERCEIRO
O paço permanecerá fixo e irreajustável
CLÁUSULA OITAVA .DOS RECURSOSORÇAMENTARIOS

No presenteexercícioas despesas
decorrentes
desta'contratação
irão oneraro çlédile
orcamentário

',

. de classificação funcional programática .x

e cateadria

eçonomica
PARAGRAFOUNICO

No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às
despesasda mesma natureza. culg àlocação será feita no início de cada exercício financeiro

CLÁusuLA NONA - DAS MEDiçõES DOS SEnvicos CONTRATADOS

Os sewicos executados serão obieto de..medição. dQ..acordo.com.o$ seguintes
procedimentos:
PARAM RAFO PRIMEIRQ

Serão apuradas e pagas por unidade QfQtivamcntQentrequR e..iilslaladz atiaíldalor. g caso
PARÁGRAFOSEGUNDO

A CETESB
solicitará à CONTRATADAna hipótese de glosas e/ou incorrecões de valores. a
correspondenteretificação obietivandoi emissãodenota.EiscalZhna.
PARÁG RAFO TERCEIRO

Serão considerados somente as unidades entregues e efetivamente instaladas.
a) O valor do$:pagamentos..será

obtido

mediante a aolicacão dos orecos unitários

contratados às correspondentes quantidades de serviços. efetivamente executados.ou
nstalados. se for Q caso:

b) A realização dos descontos indicados na alínea 'a' não prejudica a aplicação de sançõesà

CONTRATADAem virtude dãiüexecucão dos servicos
PARÁGRAFO QUARTO

CETE$BnCQfrP8Mi8&TÜ»ríBlaoE$tBdoaeS&oPa#o
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Após a conferência dos.nuantitativote.valoretapresentados.

a Cn'ESB comunicará à

CONTRATADAa valor aprovado e autorizado para emissão da correspondentenota
fiscal/futura.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PAGAMENTOS

Os pagamentosserãoefetuadasem até 30 DDL (trinta dias da data líauida). mediante a
apresentação dos originais da nota fiscal/natura no protocolo da CETESB.localizado na

Avenida Professor Frederiça Hqrmann Jü. 34ã= Alto de Pinheiros= São Paulo=.Capital.
em conformidade com a CláusulaNona deste instrumento
PARÁGRAFOPRIMEIRO

Os pagamentosserão feitos mediante crédito aberta em conta corrente em nome da
contratada no Bancodo BrasilS/A
PARÁGRAFOSEGUNDO
Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma

da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0.5% (meio por cento) ao
mês,calculados pro rata temporls, em relação ao atraso verificado
PARÁGRAFOTERCEIRO

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registrosem nome da

CONA'RATADA
no "CadastroInformativo dos t:réditos não Quitadosde Órgãos e Entidades
Estaduais- CADIN ESTADUAL',o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de

cada pagamento.O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação.pela
CONTRATADA, de que os registros estão suspensos. nos termos do artigo 8o da Lei Estadual
n' 12:799/2008.

PARAGRAFOQUARTO
A CETESBpoderá. por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada
por lei. ainda que. não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira
a retenções não realizadas em hesés anteriores
PARÁGRAFOQUINTO

O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQNdeverá ser feito
em consonância com o artigo 3' e demais disposições da Lei Complementar Federal n
116/2003. e respeitando as seguintes determinações:

'

í

-:

..f!?)1lEi%,
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Quando da celebração ,do contrato, a CONTRATADAdeverá indicar a legislação municipal
aplicável 'aos

serviços

por

ela

prestados,

relativamente

aa

ISSQN, esclarecendo

expressamente. sobre a eventual necessidade de retenção da tributo, pelo tomador dos
serviços;

11&Casose mostre exigível,à luz da legislaçãomunicipal.a retençãodo ISSQNpelo tomador
dos serüços

a) A CETESB,na qualidade de responsávelÇ.:tributário,
deverá reter a quantia
correspondente

do valor da nota-fiscal, futura. recibo ou documento

de cobrança

equivalente apresentada e recolher a respectiva importância em nome da CONTRATADA
no prazo previsto na legislação municipal

b) Para tanto. a CONTRATADAdeverá destacar o valor da retenção. a título de
RETENÇÃOPARA O ISS" ao emitir a nota. fiscal, futura, recibo' ou documento de

cobrança equivalentes Considera-se preço do sewiço .a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma dedução.
111- Caso,.por outro lado. não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador dós

serviços: -..'

:

a) A CONTRATADAdeverá apresentar declaração da Municipalidade competente cam a
indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se for Q caso, da condição de isenção;

b) Mensalmente a CONTRATADAdeverá apresentar comprovante de recolhimento do
ISSQNpor meia de cópias autenticadas das guias correspondentes ao serviço executado

e deveráestar referenciadoà data de emissãoda nota fiscal,fatura ou documento de
cobrança equivalente;

c) Caso,por ocasiãoda apresentação
da nota fiscal.da faturaou do documentode
cobrança equivalente, não .haja decorrido o prazo legal para recolhimento da ISSQN.

poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ?o mês
imediatamente anterior. devendo a CONTRATADAapresentar a documentação devida
quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento

d) a não apresentaçãodessascomprovaçõesasseguraà CETESB
o direito de custar o
pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes

CETE6B
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CLÁusuLA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO. CESSÃOou TnANSrEKÊNCiA
DOS DIREITOS E OBRIGAÇOES CONTRATUAIS.

A CONTRATADAnão poderá subçontratar. ceder ou transferir. total ou parcialmente. o
obieto deste aiuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DO:OBJETO
CONTRATADO
A CONTRATADA poderá aceitar, nas "mesmas condições contratadas, os acréscimos ou

supressõesque sê fizerem necessáriosno Dueto. a critério exclusivoda CETESB.
até o limite
de 2S% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato:
PARAGRAFOUNICO

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada pela celebração de prévio termo
aditivo ao presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal.no 13.303/2016
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Constituem motivos para rescisão contratual, assegurado sempre o contraditório e a ampla
defesa, os dispostos nos itens abaixo relacionados
1; o não cumprimento de dáusulas contratuais. especificações.prqetos ou prazos;
11- o cumprimento irregular de cláusulas cantratuai$, especificações,proletos ou prazos;
111
,- a lentidão no seu cumprimenta. levando a CETESBa presumir a não conclusão da obra.
do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
V " a paralisação da obra, do' Serviço. ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação à CETESB;
VI - a subcontratação total ou parcial.do seu oqeto, a associaçãoda contratada com outrem
ou transferência. total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e autorizada pela
CETESb,bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução dêste;
Vll - o não atendimento das determinações regulares do preposto da CETESBdesignado para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
Vllt - o cometimento reiterado de faltas na sua execução,anotadas em registro próprio;

IX-a decretaçãodafalênciaoua instauraçãodeinsolvênciacivil; .'

.Íj;Hoo
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X .- a dissolução da saciedade ou o falecimento do contratado;
XI'. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa. que faça a

CETESB
presumir prejuízoà execuçãoda obra ou serviço;
Xll - a suspensão de sua execução. por ordem escrita da CETESBpor prazo superior a 120

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbaçãoda ordem
interna ou guerra;

Xlll - a ocorrênciade caso fortuito ou de força maior. regularmentecomprovada.impeditiva
da execuçãodo contrato
IX - o não cumprimento ou cumprimento irregular do Código de Conduta e Integridade da
CETESB

PARÁGRAFOÚNICO
A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CETESBnos casos de rescisão
administrativa, previstas neste instrumento, bem como no artigo lo. S2a.item 3, do Decreto

Estadualn' 55.938/2010,
com a vedaçãoque Ihe foi dada pelo DecretoEstadualn'
57.159/2011, na hipótese da configuração de trabalho eru caráter não eventual por pessoas
físicas,com relação de subordinação ou dependência. quando a CONTRATADAfor sociedade

cooperativa
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕESPARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
A CONTRATADAficará impedida de licitar e contratar com a Administração dtreta e indireta
do Estado de São Paulo. pelo prazo deaté OS(cinco) anos. se vier a praticar quaisquer fitos

previstosha artigo 7Pda Lei Federaln' l0.520,de 17 de julho de 2002.'seráprejuízoda
responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A sanção de que trata o caput desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas

previstas no Anexo IV do. Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, 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

vvww.esancoes.sp.gov.br,
e. também no "Cadastro Nacional de Empresas Inidâneas e
Suspensas' CEIS',no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/cais.

'
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PARAGRAFOSEGUNDO

As sanções são autónomas e a aplicação'de uma .não exclui a de outra
PARÁGRAFO TEncEino

A Cn'ESB'reserva-seno direito de descontardas futurasos valorescorrespondentes
às
multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou

quandofor o caso.efetuaráa cobrançajudicialmente
PARAGRAFOQUARTO

A prática de ates que atentem contra o património público nacionalou estrangeiro,contra
princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou

corrupção..durante a licitação ou ao longo da execuçãodo contrata,:será objeto de
nstauração de processo administrativo de responsabilização nos.termos da Lei Federal no
12.846/ 2013 e do Decreto Estadual na.60.106/2014. sem prquízo da aplicação das sanções

administrativas.previstas
no artigo 83 da Lei Federalno 13.303/2016.e no artigo 7Qda
LeiFederalno l0.520/2002
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXEÇUCÃOCONTKATUAL

A garantia. de execução contratual. quando exigida pela CETESBem decorrência da

celebraçãodo contrato, deverá obedecer às normas previstas no Edital indicado no
preâmbulo deste instrumento
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- Dl:

fica ajustado,ainda.que:
1.Consideram-se partes integrantes do presente Termo de Contrato, como se nele estivessem

transcritos
a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexos
b: a proposta apresentada pela CON'TRATADA;

11.Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições normativas indicadas no preâmbulo
deste Tem\o de Contrato e demais disposições regulamentares pertinentes.

11.Paradirimir quaisquerquestõesdecorrentesdeste Termo de Cantrajo, não resolvidasna
esfera administrativa. será competente o foro da Comarca da Capital do Estada de São Paulo.
.818h
ã
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E assim. por estarem as partes.justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em
L...lxla$

de igual teor e forma que. lido e achado conforme pela CONTRATADAe pela

CETESB.
vai por.elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presença das
testemunhas abaixo identificadas
São Pauta.

CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATADA

Testemunhas

gi''''F
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ANEXO Vll
SOMENTEA LICITANTEADJUDICATARIA
EDITAL DE PKEGÃO ELETRÕNIC0 4/2019/309

(Relaçãodos Egressos,referente ao item 17.6, subitem 17.1.2 do Edital - conforme
Decreto 5S.1 26/200g. AR 8 o. ll).

(Modela a ser redigido em papel timbrado da contratada)

À Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB

(nome)«««.+....(estado civil). C.P.F.no -«.-«"--"":"«-. com domicílio
(profissional) em ««.«-""""-".....&«» representante legal da empresa

C.N.P.J.n' «---,-"-. vem, respeitosamente.informar que para a execuçãodo Dueto
referenteao Contrato no «--.--«-. serão necessários«-;.(quantidade) trabalhadoresem
regime de dedicação exclusiva
Assim. para que. se dê cumprimento ao Programa de Inserção de Egressosdo Sistema
Penitenciário no Mercado de Trabalho ., PRQ-EGRESSO.
conforme o Decreto na S5.126.de
07 de dezembro de 2.009. serão alocadas ««. (quantidade).trabalhadores. conforme
tabela abaixo:
EGRESSOSDO SISTEMA PENITENCIÁRIO PAULISTA

Nome

''

; R.G.

EGRESSOSDO SISTEMA PeNiTENciÁnio

Nome

. '

R.G. l

C.P.F

DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO
C.P.F.

Em.....de

Assinatura do Responsávelpela Empresa e cargo exercido na empresa

CETE8BÉ-CÜnpamB Ambl«HH ÚDE61BaoH $80 P8u
FaK{lqj31333H2Hc.N
PJ.n.»4377a491
aln7D
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COMPANHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB

ANEXOV l l l
EXIGENCIAS LEGAIS DE HIGIENE. SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

COS-004-19-PH

EXIGENCIAS LEGAIS DE H.S.S.O.
CETESB

PARACONTRATAÇÃÓDEOBRASE
SERVIÇOS
SOEM.o
MCONS73

N.o

4e019e09

ETOI

COS-Oí7-79-AM

9

Confalo.'

ndaSe
)escrição do Obleto:
DBJETO -- Fornecimento e instalação de mobiliários para os ambientes dos escrito
ara a Sede e Unidades Descentralizadas da CETESB na Grande São Paulo

Considerando-se as informações disponíveis, devem ser apresentados os seguintes
documentos:
1.

l
2

3

4
5

COMPROVANTES / DECLARAÇOES/ DOCUMENTOS A ENTREGAR:
Equipe de Trabalho com nomes, funções e cópias de Fichas de Registro da Carteira
de Trabalho ORIGINAL comprovando cargos e vínculos empregatícios
Designação do Profissional da Contratada responsável pelo cumprimento dos
assuntos de H.S.S.O.-- Higiene, Saúde e Segurança Ocupacionais, durante o
andamento da obra ou serviço - .4agxg Vl!!:õ.
Cópias das Fichasde Recebimento de EPI- Equipamentos de Proteção Individual e
de Vestimentas ou Uniformes Profissionais, com assinaturas, de todos os
empregados, conforme modelo - Anexo V///.7
.Cópias dos Comprovantes de Trêinamenta' para o Uso de EPI,com assinaturas, de
todos os empregados - Aaexg y111:5.

Entregar cópias,dos ASO - Atestados de Saúde Ocupacional de todos os
empregados constantes da lista da Equipe de Trabalho, devidamente APTOSàs
funções designadas;
Declaração referente à Alimentação dos profissionais. com informações sobre local
(is) onde serão feitas e seu custeio, conforme modelo - caem.Wl1:3
Declaração referente ao Atendimento Médico de Urgência. com informações sobre
os procedimentos a serem adotados em casos de Acidente ou Mal Súbito com os
profissionais. assim como meio de transporte a ser empregado. Serviço de Saúde
(hospital. pronto socorro. etc.) aonde será(ão) levado(s) o(s) acidentado(s) ou

6

7

CETESB
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doente(s) e designação da pessoa da contratada responsável por isso. conforme
modelo - Anexo V//1,4.
8

Apresentar planilha com APT - Análise Prevencianista de Tarefas, Qy ARMS
Análise de-Riscos - Medidas de Segurança; Qg Análise Preliminar de Perigos /
AnálisePreliminarde Riscosde todas as atividades de todas as etapasa serem
desenvolvidas,com a identificaçãode todos os perigos e riscos envolvidose as
medidas de controle e prevenção, conforme modelo - 4aexaU11Z.
A Contratada deverá .dispor de meios de sinalização e isolamento de área quando
da necessidadeou envolver risco aos empregados que transitam pelo local

9

TRABALHOS ESPECÍFICOS - EXIGENCIAS:

11

l Trabalhos em Altura íse houver) - Apresentar cópia(s) do(s) Comprovantesde
Treinamento para Trabalho em Altura, conforme NR-18 e NR-35 (com assinaturas de
todos os empregados treinados); Análise Preliminar de Risco específico para trabalho
em altura; Carta de anuência para os empregados autorizados a trabalhar em altura.

conforme NR-35; Os Atestados de Saúde Ocupacional - -ASO. dos empregados
2

3

autorizados a trabalho em altura. devem constar aptidão para trabalho em altura
Trabalhas em Instalações Elétricas(se houver) - Apresentar cópia(s) do(s) Certiülcado(s)
do Curso Básico de Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade, conforme
item l0.6.1.1 e Anexo it, apresentar cópias(s) do(s) Certitlcado(s) de Curso Específicona
área elétrica, conforme item l0.8.1 e apresentar Anuência formal da empresa.
conforme item l0.8.4 da NR-10.

Atividades com colas. solventes. tintas. com aeracão de ruído excessivoe/ou com

aeracãode poeira e/ou outro agenteaue possadkpersar no ambiente.devem
ser realizadas fora doHhorário

de expediente.

Os empregados da contratada

envolvidos em tais atividades devem utilizar os EPlsadequadosao tipo de risco e
seguir as recomendações previstas na Análise Preliminar de Riscos.
l ll

INTEGRAÇÃO DESEGURANÇA:

Antes do início dos serviços,todo e qualquerfuncionárioda Contratadadeverá
participar de uma Integração de Segurança que deverá ser elaborada e realizada

pelo SESMTda CETESB.
consistindoem uma explanaçãosobre a empresa,suas
normas, seus conceitos, as obrigações dos prestadores de serviços e o
acompanhamento que será realizado;

$

2.

EssaIntegração de Segurança também é obrigatória a todo e qualquer funcionário

3.

da Contratadaque powenturaseja integrado à equipe de trabalho após o início
dosserviçosoulibras
NessaIntegração de Segurançaa Contratada deverá apresentar todos os EPI
(Equipamentos de Proteção Individual) e MPC (Medidas de Proteção Coletiva) a
serem utilizados, para avaliação dos profissionais do SESMT da CETESB

4

A Integração de Segurança deverá ser agendada pelo telefone (11) 3133-3568 ou
(11) 3133-3S69, com os Técnicos de Segurança do Trabalho, após Q recebimento
da aprovação da documentação.exigida neste Termo de "Exigências Legais de
H.S.S.O.para Contratação de Obras e Serviços'.

.PSl9c.
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lv.

OBSERVAÇÕES:

1-

A documentação exigida. referente a H.S.S.O. - Higiene, Saúde e Segurança

Ocupacionais,deverá ser apresentada em atendimento à legislaçêa pertinente - Lei
n' 6.514. de 22 de dezembro de 1977, Portaria no 3.214. de 8 dejunho de 1978, NR
Normas Regulamentadorase outras. que são de obsewância obrigatória pelas
empresas públicas e privadas e pelos órgãos públicos da administração direta e

indireta, bem como pelos órgãaspdospoderes Legislativoe Judiciário.que
possuam empregados com contratos regidos pela CLT- Consolidação das Leis do
Trabalho
2

3

A Contratada deverá cumprir todas as exigências legais sobre H.S.S.O.-- Higiene.
Saúde e Segurança Ocupacionais, considerando-se que a comprovação de seu
cumprimento poderá ser exigida a Qualquer momento pela CETESB
Toda documentação exigida deverá ser apresentada em papel identificado com
nome da empresa e assinada pelo preposto da mesma

Técnico Responsável
Amara 8enedito Soarem- Técnico de Segurança do Trabalho

CETE8B
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ANEXOVlll.l
KQUIPAMENTO DE PROTEÇÃOINDIVIDUAL ' EPI
TERMODE RESPONSABILI
DADE

Nome
Cargo
Termo de Responsabilidade do Usuário

ectaroterrecebidogratuitamentedaEmpresa :

l

l

,emvirtudeda

elaçõo que çom ela mantenho, M EPls descritos abaixo. Fico ciente da obrigatoriedade
Q uso, bem como da devolução no término do contrato de trabalho ou iridenização em

aso de deão ou extrwio, conformeNR06da Portaria Ministeria!n' 3214/78,alterada
eta Portariano 06 de09/03/1993.

F"p'q'd'

r) C.A.

CETE3B
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ANEXO VIII.3

Ref.:Alimentos dos funcionários
Contrato / OES.

DECLARAÇÃO

A empresa

legalmenteestabelecidaà ...=.

tara para os

devidos fins. que será fornecido vale refeição para nossos funcionários, para que façam
suas refeições nos restaurantes ao entorno da CETESB.

Data

Atenciosamente

Responsávelpela Empresa

CETESB-CQnp8rf

AmNQM81aoE8ta©de$HP8ü$-SBaD=AV.
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ANEXO VIII.4

OECURAÇÃO

Ref.:Atendimento de Emergência
OES

A empresa ..:...........=.....,
legalmente estabelecida à
declare pára os
devidos üns ser responsávelpelo atendimento em casos de emergência.acidente do
trabalho ou mal súbito envolvendo nossos empregados, o(s) número(s) do(s) telefone(s)
para chamadade emergênciaé(são) ....:.:....:.,
, O transporte seráfeito
através
'
. onde o empregado será encaminhado ao hospital

sendoo. Sr.

responsávelpelo euhprímentodeste

procedimento.

Data

Atenciosamente

Responsávelpela Empresa

CETE3BTCanpBm18Amb»nbldoEBbdadeSãopêlo sêde AV.prd. Flanco H8mHnn+.34s
sâopaulo
Fn jt1l 3133-34m .CN PJ. nB4177G491DD01-7Q=hsaiçàoE« rLeIQ9a91B7$ 11BnInscnçáalhinitl na8.a3D313-7. $iha:
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ANEXOVIII.5
EQUI.PAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
REGISTRO DE TREINAMENTO

USOCORRETODEEPI EQUIPAMENTODE PROTEÇAOINDIVIDUAL

EPI

CONTEÚDOPROGRAMÁTICO:
P que é EPI.obrigações de empregador, obrigaçõesda empregado, a importância do uso
Forreto dos EPI,- Equipamento de Proteçõo tndividua!, EPI X Tarefa. c fornecimento do
ÊP}.a Substituição do EP}.a armazenamento(guarda) do EPJ.a higienização do EPI,itens
preconkodos na Norma Regulamentadora :- NR.6,

Instrutor

91E! 0.
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ANEXOVIII.6

DECLARAÇÃO

Ref.;Cumprimento dos Assuntos de H, S. S. O
OES

A empresa:.;..

almente estabelecida à ..........

devidos fins, que o(a) Sr.(a) ..:..:.

declara para os

nção), portador(a) do RG

é responsáve.lpela contratada referente ao cumprimento dos assuntos
de H. S. S. O. - Higiene, Saúde e Segurança Ocupacionais.

Data

Aténciosamente

Responsável pela Empresa

CETE$B-cenpmnüApüor Hdo Énadoao$óoPaüo-sede Av prol toüorüoUemuan+.a4S-osõs$#aorsüo Peub-SPL-TÜ.:eqlja13a3wa
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CETESB
TERMO DECIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTnATANTK:CETESB

COMPANHIAAMBIENTALDO ESTADODESÃO PAULO

CONTRATADO
CONTRATO N' (DE ORIGEM)

OBJETO: Prestação de serviços não continuas de fornecimento e instalação de mobiliários para
adequação das áreas 'de trabalho das unidades da CETESB,conforme detalhamento e especificações
técnicas constantes do Termo de Referência.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1.

EstamosCIENTESde que

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de
SãoPaulo, cujo trâmite processual ocorrerá pela sistema eletrõnico;

b) Poderemos ter acesso ao processo. tendo vista e extraindo cópias das manifestaçõesde interesse.
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrânico. conforme
dados abaixo indicada, em consonânciacom o estabelecido na Resolução no 01/201 1 do TCESP;

c) Além de disponíveisno processoeletrânica,todos os Despachose Decisõesque vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo,serão publicados no Diário Oficial do Estado,Caderno do
Poder Legislativo. parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo
90 da Lei Complementarn' 709. de 14 dejaneiro de 1993, iniciando-se.a partir de então, a contagem
dos prazos processuais,conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração'de endereço n residencial ou eletrõnico
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2

ou telefonesde cantatadeveráser

Dama-nos por NOTIFICADOSpara

a) O acompanhamento dos ates do processo até seujulgamento final'e consequente publicação
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa.interpor recursos e o que mais couber:

LOCALeDATA
GESTORDA METES
B:
Nome:
Cargo
CPF

RG

Data de Nascimento
Endereçoresidencialcompleto
Correio eletrõnico institucional
Correio eletrânico pessoal

Telefone(s)
Assinatura

CETESBnCanpBMhAmbhrHaldoEstadadBSãopailo4 sede Av prol. Fndefi
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Responsáveis que assinaram o ajuste

Pela CETESB
Nome:
Cargo
CPF:
RG

Datade Nascimento
Endereça.residencial
completo
Correioeletrõnicoinstituciona
Correioeletrõnico pessoal
Telefonelsl;
Assinatura

Nome:
Cargo:
CPF:
RG

Data de Nascimento

Endereço
residencial
completo
Correio eletrõnico institucional
Correio eletrânico pessoal:
Telefone(s)
Assinatura

PelaCONTRATADA
Nome
Cargo
CPF:
RG

Data de Nascimento:
Endereço residencial completo

Correioeletrânico institucional
Correioeletrânico pessoal
Telefone(s):

Assinatura
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