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COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

CETESB

PREGÃO ELETRONIC0 50f2018f308
CONTRATANTE: CETESB - COMO».NHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
UGE 263101
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÓNICO

TIPO DELIMITAÇÃO:MENOR PREÇO
ÓRGÃO EXECUTOR: DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA

INicIo DO PRAZO PARAENVla OAPROPOS-" ELETRóNICA:
INÍCIO DA ABERTURADA SESSÃO PÚBLICA: .!ÀZ/:éilJ:!!
OFERTA DE COMPRA 2631012609720190C.
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A CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO torna público que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO com a utilização de recursos
de tecnologia da informação denominada "Bolsa Eletrõnica de Compras do Governo do

Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP", que será regida pela Lei Federal ne
10.520/2002, pelo Decreto Estadual n' 49.722/2005 o pelo Regulamento de Licitações
da CETESB para Pregão Eletrõnico. aplicando-se, subsidiariamente. no que couberem.
as disposições da Lei Federal n' 13.303/2016. do Regulamento Intemo de Licitações da

CETESB, do Decreto Estadual n' 47.297/2002. do Regulamento de Licitações da
CETESB para Pregão Presencial, e demais normas regulamentares aplicáveis à
esDêcie
l

OBJETO: Fornecimento de l (um) sistema

de extração automatizado

para

compostos orgânicos em amostras sólidas afnbientai8 (Bolo, sedimento, e
resíduos sólidos) completo, conforme especificação técnica e demais condições

constantes deste Edital e seus anexos
1.1

Os equipamentos poderão ser ofertad'os para importação direta pela CETESB

1.2

As licitantes interessadas em participar deste Edital deverão ser

a) representante técnica no Brasil, caso ofereça equipamento de origem externa
b) representante técnica ou fabricante do equipamento caso ofereça equipamento

produzidono Brasil.
2

FORMA DE ENTREGA DA PROPOSTA

2.1
As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e seus anexos 8
deverão ser encaminhadas por meio elotrânico após o registro dos interessados em
participar do certame .e o credenciamento de seus representantes no Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo. CAUFESP;

2.2

A snsão públicade processamento
do PregãoEletrõnico
será realizadano

endereço eletrõnicawwnbes:ge:sQzbr no dia e hora mencionados no preâmbulo deste
Edital e será conduzida pelo pregoeiro com Q auxílio da equipe do apoio, çlesignados
nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente
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3

PARTICIPAÇÃO

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

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

3.3

As infomiações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a

serem' cumpridos para o registro no .CAUFESP. o credenciamento de
representantes e obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço
eletrõnico www.bec.sp.aov.br
3.4 Não serão admitidas as participações, neste certame licitatórioi de pessoas
físicas oujurídicas:
3.4.1 Que estejam com o direho de licitar e contratar temporariamente suspenso.
ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar.com a Administração Pública
estadual, direta e indireta, com base no artigo 87. incisa 111,da Lei Federal

8.666/1993,no artigo 7' da Lei Federaln' l0.520/2002.e artigo 38, da Lei
Federaln$13.303/20161
3.4.2 Que tenham sido declaradas inidâneas pela Administração Pública federal,

estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, incisa IV. da Lei Federal no
8.666/1993;
3.4.3 Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, económica,
financeira ou trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor

do edital ou algum dos membrosda respectivaequipe de apoio. nos termos do
artigo 38, parágrafo único da Lei Federal n$13.303/2016;

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

subsidiáriasentresi
3.4.6 Que tenham sido proibidaspelo Plenário do CEDE de participarde
licitações promovidas pela Administração Pública federal. estadual, municipal,
direta e indireta, em virtude de prática de infração à ordem económica, nos
termos do artigo 38, incisa 11,da Lei Federal n' 12.529/2011;
3.4.7 Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em
virtude de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa
ambiental, nos termos do art. 72. $ 8', incisa V, da Lei Federal n' 9.605/1998;
/
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3.4.8 Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de
condenação por ato de imÉrobidade administrativa, nos termos do artigo 12 da
Lei Federaln' 8.429/1992;
3.4.9 Que tenham sido declaradas inidõneas para contratar com a Administração

Pública pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Sào Paulo, nos
termos do artigo 108. da Lei Complementar Estadual n' 709/1 993;
3.4.10 Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas
inidâneas para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e
indireta, por desobediência à Lei de Acesso à Informação. nos tempos do artigo
33. incisos IV e V. da Lei Federal no 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V,
do Decreto Estadual no 58.052/2012.
3.5

A participação no certame está condicionada. aindal. a que o interessado

ao acessar inicialmente o ambiente eletrõnico de contratações do Sistema
BEC/SP, declare, mediante asslnalaçáo nos campos próprios, que inexiste
qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação

que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP e que se
responsabilizapela origem e procedência dos bens que cotar.
3.6

A licítante responde integralmente por todos os ates praticados no pregão

eletrõnico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como
pela utilização da senha de acesso ao sistema. ainda que indevidamente,
inclusive por pessoa nào credenciada como sua npresentante

3.7

Cada representante credenciado poderá representarapenas uma licitante

em cada pregãoeletrõnico.
3.8 0 envio da proposta vinculará a lidttante ao cumprimento de todas as
condições e obrigações inerentes ao certame
3.9
Para. o exercício do direito de preferência de que trata a Lei
Complementar 123/2006, a condição de microempresa ou empresa de pequeno

porte deverá constar do registro da licitantejunto ao CAUFESP. Para tanto a
licitante deverá manter seu registro atualizado. isto é. a documentação exigida
deve estar dentro do prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias.

4

PROPOSTACOMERCIAL

4.1 . As propostas deverão ser enviadas por meio eletrõnico disponível no
endereço www.bec.sp.gov.br na opção PREGÃO L- ENTREGAR PROPOSTA,
até o dia e horário previstos no preâmbulo. devendo a licitante, para formula-las,
assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requiskos de habilitação
constantesdo Edital.

4.2 As propostas de preços oferecidas para materiais nacionais ou
nacionalizadosdeverão ser.apresentadas em moeda corrente nacional (Real).
em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária.considerando a entrega dos bens por conta e risco da licitante
vencedora, incluindo' tributos. transporte. seguro, carga e descarga na(s)
localidade(s)
discriminada(s)no Anexo3.
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4.2.1 As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto

desta licitação, sendo desconsideradasquaisquer alternativasde preço ou
qualquer outra condição não prevista no Edital e seus anexosl
4.2.2 As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo

Simples Nacional, ante as vedações previstasna 'Lei ComplementarFederal Ro
123/2006, não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário
diferenciado em sua proposta. devendo elabora-la de acordo com as nomlas
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sob. pena de não aceitação dos preços
ofertados pelo Pregoeiro;

4.2.2.1 Caso venha a ser contratada,a microempresaou empresa de pequeno
pare na situação descrita no item 4.2.2 deverá requerer ao órgão fazendário
competente a sua exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que celebrado o contrato. nos termos do artigo 30
capot, incisa 11.e $1o. incisa 11,da Lei Complementar Federal n' 123/2006.
apresentando à Administração a comprovação da exclusão ou Q seu respectivo
protocolo;
4.2.2.2 Se a contratada.não realizar espontaneamente o requerimento de que
trata o item 4.2.2.1, caberá ao ente público contratante comunicaro fato âo
órgão fazendário competente, solicitando que a. empresa seja excluída de ofício
do Simples Nacional, nos termos do artigo 29, incisa 1, da l,ei Complementar
Federalno123/2006
4.3 A proposta de preços oferecida para importação direta pela CETESB
deverá ser apresentada em moeda nacional e em moeda estrangeira, com a
inclusão do frete.interno. despesas com documentação(se houver) e frete aéreo
internacional
4.3.1 0 valor em moeda nacional.deveráser obtido tomarldo-secomo base o
valor ern moeda estrangeira. utilizando-se o cálculo e as alíquotas estabelecidas
na PLANILHA DEMONSTRA:alVADA CONVERSÃO, anexo 2 do Edital;
4.3.2 Se a proposta oferecida para importação direta for vencedora do certame
o valor em reais negociado será reconvertido para o valor em moeda estrangeira
utilizando-se a mesma planilhal

4.3.3 As propostas apresentadascom cálculo e alíquotas diferentes das
estabelecidas na PLANILHA DEMONSTREI'lVA DA CONVERSÃO. serão
desclassificadas.

4.4 A conversão dos preços ofertados em moeda estrangeira para moeda
nacional deverá ser efetuada com base na taxa de conversão(venda) apurada
pelo Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), utilizando-se cama base a data

de início do prazo para'envio da proposb eletrõnica,constanteno
preâmbulodo Edital;
4.5

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

4.6

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

assinatura do contrato (para bens nacionais ou nacionalizados)e contado
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data da .abertura da Carta de Crédito (para bens ofertados para importação
direta).

4.7 :0(s) licitante(s)dententor (es) da melhoroferta deverá, quando solicitado
pelo pregoeiro encaminhar em campo próprio do sistema, como anexo da
proposta. a Planilha Demonstrativada Conversão, bem como a descrição do
material ofeRado, com a indicação da procedência, marca e modelo, catálogos,
garantia, em conformidade com as especificações contidas no anexo 3 do edital

4.8 As garantiasmínimasexigidaspara cada equipamento
são as
discriminadas no Anexo 3 (especificaçãotécnica) e começarão a contar a partir
da data do recebimento definitivo dos equipamentos
4.9

Os valores constantes da proposta serão :fixos e irreajustáveis

4.10

Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edita

5

00CUMENTAÇÃOPARAHABIUTAÇÃO

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

s.l

HAnILITXÇÃOJUKiolCA

5.1.1 Ato constitutivo. estatuto ou contrato social atualizado e registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa,
devendo o estatuto. no caso das cooperativas, estar adequado à Lei Federal n$
12.690/2012,e no caso de sociedadespor ações. deverá vir acompanhadode
documentos de eleição de seus administradores;
5.1.2 Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis. acompanhada
de prova de diretoria em exerciciol

5.1.3 Decreto de autorização, em se tratando . de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais;

5.1.4 Ato de registro ou autorização para funcionamentoexpedido pelo Órgão
competente, quando a atividade assim o exigirá
5.1.5 Registro comercial, no caso de empresa indivídua

5.1.6 Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI
5.1.7 Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas
Brasileiras. em pe tratando de sociedade cooperativa
5.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ)
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5.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede
da licttante. pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame
5.2.3 Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual. da sede ou

domicílioda licitante;

5.2.4 Prova de regularidade de débito com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
5.2.5 Prova de regularidade de débito com a Fazenda Federal: comprovando
regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições
previdenciáhas

5.2.6 Prova de regularidade de débito trabalhista
5.3

QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO FINANCEIRA

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

5.3.1.1 Se a licitante for cooperativa ou sociedade nào empresária.a certidão
mencionadaacima deverá ser substituída por certidão negativa de ações dó
insolvência civill

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

5.4

0UTRASCOMPROVAÇOES

5.4.1 Declaraçãosubscrita por representante legal da lícitante, em conformidade
com o modelo constante do Anexo 4.1 . atestando que
a) se encontra em situação regular perante o Ministériodo Trabalho no que se
refere a observânciado disposto no incisa XXXlll do artigo 7.a'da Constkuiçâo
Federall

b) tnexiste Impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração,
inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual q' 10.218/1999i
c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos tempos do
artigo 117, parágrafo único. da Constituição Estadual;
5.4.2 Declaração subscrita por representante legal da licitante,em confom idade

com o modelo constante do Anexo 4.2, afirmando que sua proposta foi
elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a
coibia fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros fitos lesivos à
Administração Pública. nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal Re
12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual no 60.106/2014

5.4.3 Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
declaração subscrita por representante legal da licttante, em conformidade com
o modelo constante do Anexo 4.3. declarando seu enquadramento nos critérios
previstos no artigo 3' da Lei Complementar Federal n' 123/2006, bem como sua
não.inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.
/
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5.4.4 Em se tratando de cooperativaque preencha as condições estabelecidas
no art. 34, da Lei Federal '-no 11.488/2007, declaração subscrita por
representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do

Anexo 4.4. declarandoque seu estâtutafoi adequadoà Lei Federal n'
12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até Q limite definido no incisa ll do capot
do art. 3oda Lei Complementar Federal ti9 123/2006
5.4.5. Além das declarações exigidas nos itens 5.4.3 B 5.4.4, a comprovação da

condição de microempresa,de empresa de pequeno porte ou de cooperativa

que preenchaas condições
estabelecidas
no art. 34, da Lei Federalno
11.488/2007.deveráser realizadada seguinteforma
5.4.5.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela
Junta Comercial competente;

5.4.5.2. Se sociedadesimples, pela apresentaçãoda "Certidãode Breve Relato
de Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porto', expedida pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;

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

definido no incisa ll do capuzdo aR. 3' da Lei ComplementarFederal n
123/2006.

5.4.6 Declaração assinada por representante legal de que a Licitante é
representante!écnica no Brasil, do equipamento oferecido,no caso do mesmo
ser de origemextema

5.4.7 Declaraçãoassinadapor representante
legal de que a Licitanteé
representantetécnica ou fabricante do equipamento, no caso do mesmo ser
produzido no Brasil
5.5

0BSERVAÇOES

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

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

aisenção;
5.5.3 Para habilitaçãode microempresasou empresas de pequeno porte, náo
será exigida comprQvaçãode regularidade fiscal, mas será obrigatória a
apresentaçãodos documentos relacionadosno item. ainda que os mesmos
üeiculem restrições impeditivas à referida comprovação;

5.5.4 A prova relativa à regularidadefiscal. deverá ser feita mediante a
apresentação das Certidões Negativas mencionadas nos itens 5.2.3 a 5.2.5 oy
Certidão Positiva com efeito de Negativa ou, ainda, Certidão Positiva cujos
débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por
decisão judicial. devendo esta situação ser comprovada por Certidão de objeto e
pé da respectivaaçãojudicial;
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5.5.5 Constitui ainda condição para realização da contratação, a inexistência de
registros em .nome da Licitante no "Cadastro Infom)ativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo - CADIN
ESTADUAL', o qual será consultado por ocasião da realização da Habilitação;
5.5.6 Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos no item 5.2 deverão ser apresentados tanto pela matriz
quanto pelo estabelecimento que executará o objeto do contrato
6
FORMADEPAGAMENTO
6.1 A forma de:'pagamento ofertada deverá obedecer às normas
estabelecidas pelas autoridades monetárias brasileiras, considerando-se o
seguinte:

1 - Pagamentos referentes a bens oforhdos para imporbção dirob pela
CETESB:

100% (cem por cento) do preço do contrato dos bons embarcados serão pagos
por carta de crédito à vista, a favor da representada da contratada em banco do
seu país, mediante a apresentação dos documentos estabelecidos na minuta do
contrato. Despesas e comissões extemas(se houver) devem correr por conta da
representada da contratada.
11

Pagamentos dos bens nacionais ou nacionalizados

O pagamentoserá efetuado 30(trinta) dias após o recebimento definitivo dos
equipamentos
6.2. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente

junto ao Banco do Bíasil S/A. ficando ajustado que o comprovantedo crédito
será reconhecido pela contratada como documento de quitação do débito.

6.3 Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá.correção
monetária nos termos da legislação vigente, bem como juros moratórios, à razão
de 0,5 % (meio por cento) ao mêé, calculados "pro rata tempere' em relação ao
atraso verificado

6.4 Constituicondiçãopara a realizaçãodos pagamentos.a inexistênciade
registros em nome da Contratada no::Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo b CADIN
ESTADUAL'

7

PROCEDIMENTOEJULGAMENTO

7.1 ' No dia e horário previstos neste Edital. o Pregoeiro dará início à sessão
pública do pregão eletrânico, com a abertura automática.das propostas e a sua
divulgação pelo sistema na forma de grade ordenatóriae em ordem crescente

de preços
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7.2 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das
condiçõesestabelecidasneste Editale seus anexos
7.3

Serão desclassificadas as propostas:

1)
cujo.objeto não atenda às especificações técnicas, prazos e condições
fixadas no Edital;
b)
que apresentem preço ou vantagem baseado exclusivamente em proposta
das demais licttantes;

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

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

7.7

0s lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes.

inferioresà propostade menor preço ou inferioresao do último valor
apresentado pela própria licitante. observada em ambos os casos a redução
mínima constante da tabela abaixo. aplicável, inclusive, em relação ao primeiro
formulado. prevalecendo o primeiro lance recebido. quando ocorrerem 2?(dois)
ou mais lances do mesmo valor.

ITEI
01

7.8

REDUÇÃOMÍNIMASOBREO
VALOR UNITÁRIO(R$)
1.500,00

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

7.8.1 A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamentepelo
sistema visando a continuidadeda disputa quando houver lance ofertado nos
últimos 3 (três) minutos ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática
até que não sejam registrados quaisquer lances

7.9

No decorrer da etapa de lances as licitantes serão informadas pelo

sistema elet rõnico:

a)
dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no
sistemae respectivosvalores;
b)
do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.
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7.10

A etapa de lances será considerada encerrada quando atingido o terceiro

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

7.11 Encerrada a etapa de lances. Q sistema divulgará a nova grade
ordenatóría contendo a classificação final, em ordem crescente de valores
referente ao último preço ofertado

7.12 Com base nessa classificaçãoe caso a detentora da melhor oferta não
seja microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurada preferência

às mesmas.observadasas seguintesregras

aJ
O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte,
detentora da proposta de menor valor. dentre aquelas cujos valores sejam iguais
ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada.

para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência(em caso de
empate,.a convocação será decidida por sorteio realizado pelo sistema);

b)
Não havendo a apresentação de novo preço. inferior ao preço da
proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de
preferência. por ordem de classificação, as demais microempresas e empresas
de pequeno porte, cujos valores das propostas. se enquadrem nas condições
indicadas no subitem acima.

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

7.14 Depois de realizados os procedimentos acima. o Pregoeiro examinará a
acettabilidade do menor preço e decidirá motivadamente a respiro.
7.15 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado, apurados
mediante pesquisa realizada pela CETESB, devidamente acostada aos autos do
processolicitatório.
7.16. Na mesma sessão pública, o Pregoeiro solicitará da liçttante detentora da
melhor oferta o envio, no campo próprio do sistema. da planilha de proposta
detalhada. elaborada de acordo com o modelo do Anoxo l deste-:Edital.
contendo;o(s) preço(s) unitário(s) e. o(s) novo(s) valor(es) total(is) para a
contratação a partir do valor total final obtido no certame
7.17. A planilha de proposta deverá conter indicação da procedência, marca e
modelo do produto ofertado, obsewadas as especificações técnicas constantes
do Anexo 3

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

(dois) dias úteis para a apresentaçãoda planilha de proposta em conformidade
com o modelo do Anexo l .
7.20. Se a licítante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigação
estabelecida no Item 7. 16.. sua proposta não será aceita pelo Pregoeiro.
,/'
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7.21 Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao
julgamento da habilitação, observando as seguintes diretrizes
a)

A verificação

dos dados e informações

do autor

da oferta aceita

existentes no CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no item
00CUMENTOSPARAHABILITAÇÃOdeste Edital;
b)
Caso os dados e informações existentes no CAUFESP não atendam aos
requisitos estabelecidos no item DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. o
Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou

falhas, medianteconsultas efetuadaspor outros meios eletrõnicos hábeisde
ínformaçõesl
c)
Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública,
devendo ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por
meio eletrõnico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificadas
d)
A licitanté poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas,
relativas ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação
estabelecidos no Edital. mediante a apresentação de novos documentos ou a
substituição de documentos anteriormente ofertados. desde que os envie no
curso da própria sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação
e)
A CETESB nào se responsabilizarápela eventual indispoúbilidade dos
meios eletrõnicos hábeis de informações ou dos meios para .a transmissão de
cópias de documentos. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou
não sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, a licitante
será habilitada, mediante decisão motivada;
f)
::Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos documentos
enviados por meio de fac-símile ou correio eletrõnico deverão ser apresentados
na DIVISÃO DE SUPRIMENTOS. sita na Av. Professor Frederico Hermann Jr.
345, 3' andar. Alto de Pinheiros, São Paulo, Capital, em até 02 (dois) dias após
o encerramento da sessão pública, sob pena de inviabilidade do respectivo ata
de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis;

g)
Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame;
h)
Por meio dé aviso lançado no sistema. o Pregoeiro informará ao$ demais
licitantes que poderão consultar as informações cadastrais da licitante
vencedora, utilizando a opção disponibilizada no próprio sistema. Deverá.ainda,
informar. quando for o casa, o teor dos documentos recebidos por fac-símile ou
outro meio eletrõnico;

i)

A licitante habilitada na condição de .microempresa ou empresa de

pequeno porte deverá comprovar sua regularidade fiscal, mediante a

apresentação das competentes certidões negativas de débitos ou positivas com
efeito de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por Igual
período a critério da CETESB, sob pena de decadência do direito à contratação
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
j)
Ocorrendo a habilitação na forma acima indicada, a sessão pública será

suspensa pelo Pregoeiro para que a licttante vencedora possa nos prazos
estabelecidos, comprovar a regularidade fiscal;
k)
Por ocasião da retomada da sessão. o Pregoeiro decidirá motivadamente

sobre a comprovaçãoou não da regularidadefiscal. ou sobre a prorrogaçãodê
prazo para a mesma comprovação
CETtsB--canpBMqAnüBrlal do EsbdDdpsüa paLBH sede Av pmr
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7.22

Se a oferta não for aceitável, se Q licitante desatender às exigências para

a habilitação ou não sendo sanada a irregularidadefiscal (se houver) na
condição de microempresa ou empresalde

pequeno porte o Pregoeiro

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

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

RECURSO,ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

8.1
Divulgado o vencedor ou, se for o casa, saneada a irregularidade fiscal, o
Pregoeiro informará às licitantes. por meio de mensagem lançada no sistema,
que poderão interpor recurso. imediata e motivadamente, por meio eletrõnico,
utilizando exclusivamente o campo próprio disponibilizado no sistema
8.2
Havendo manifestação motivada da intenção de Interposição de recurso,
o Pregoeiro lançará mensagem no sistema informando

a)

Aos recorrentesque poderão apresentar as razões do recurso. no prazo

de 3 (três) dias após o encerramento da sessão públicas
b) ' .Aos demais licitantes que poderão apresentar contra razões, em igual
número de dias, os quais começarão a contar a partir do término do prazo do
recorrente. sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos

8.3

As razões de recurso e as contra razões serão oferecidas, por meio

etetrõnico. no sítio wwKbeg:ge:ne!:br, opção RECURSO, e a apresentação de

documentos, se houver, será efetuada mediante protocolo, na Divisão de
Suprimentos,sita na Av. ProfessorFrederico HermannJr.. 345. 3o andar.Alto de
Pinheiros, São Paulo, Capital. observados os prazos estabelecidas

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

8.5 Interposto o recurso,.o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminha-lo devidamente infomlado à autoridade competente. para decisão
8.6
Decididos os recursos e constatada a regularidade dos ates praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e
homologará o procedimento licitatório

8.7

0 recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a

invalidaçào dos atou insuscetíveis de aproveitamento
8.8

A adjudicação será feita pelo valor global

8.9 Após a devida comunicação, a licttante vencedora terá o prazo de até (05)
cinco dias para assinatura do Contrato.

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

8.11 Caso a proposta vencedora tenha sido apresentada para importação
direta pela CETESB, esta será convertida para a moeda de origem uuiizanaoCETE$Bw CmpanHBAibkrüd
na. Far {on11)313}84Q2
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a mesma taxa de conversãoe a mesma planilha demonstrativade conversão

Anexo 2 do Edital
9

DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÕNICO

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

a)
Na sua suspensão e na sua retomada, na ponto em que foi-suspensa.
sem prejuízo dos ates realizados até então. -quando a mesma ocorrer fora da
etapadelances;
b)
Quando a desconexão persistir.por tempo superior a 15 (quinze) minutos.
a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação
expressa às licttantes de nova data e horário para a sua continuidade;

c)
Na continuidadeda apresentaçãode lances pelos licttantesaté o término
do período de duração inicial estabelecido Ao edital, durante a etapa de lances
9.3
A desconexão do sistema eletrõnico com qualquer
prejudicará a conclusão válida da sessão pública ou do certame.

licRanto. não

10 CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DA
LICITAÇÃO

lO.l Os materiaisserão recebidos na localidade discriminadano Anexo 3. da
seguinte forma:

a)

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

corridos destinados às vistorias e testes de funcionamento

b)
Definitivamente, mediante termo circunstanciado e assinado entre as
partes, após a conclusão das vistorias previstas no subitem anterior.
l0.2 Para os materiais oferecidos para importação direta pela CETESB o prazo
acima será contado a partir da data do desembaraço alfandegário

11.

SANÇOESADMINISTRATIVAS

11.1

Ficará.impedidade licitar e contratar coh a Administraçãodireta e indireta

do Estadode São Paulo.pelo prazode até 05 (cine) anos, a licítante,'que
praticar quaisquer ates previstos no artigo 7o da Lei Federal Rol0.520/2002.
sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

11.2 A sançãode que trata o subitem anterior poderá ser aplicadajuntamente
com as multas previstas neste Edital, garantido o exercício de prévia e ampla
defesa. e deverá ser registrada no CAUFESP. no "Sistema Eletrõnico de
Aplicação e Registro de Sanções Administrativas -- e-Sanções'. no endereço
www.esançoes.sp.gov.br,
e também no "Cadastro Nacional de Empresas
Inidõneas
e
Suspensas
CEIA".
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http://www-portattransparencia.gov.br/leis
11.3

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

11.4 0 contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes

às multas que eventualmenteIhe forem aplicadas por descumprimentode
obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos QUno termo de contrato

11.5 A prática de atou que atentem contra o património público nacional ou
estrangeiro, contra princípios da administraçãopública, ou que de qualquer
fama venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo
da .execuçãodo contrato,.será objeto de instauraçãode processoadministrativo
de responsabilizaçãonos termos da Lei Federal n' 12.846/2013e do Decreto
Estadual .no60.1 06/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas
previstas nos artigos 82 a 84 da Lei Federal Ro13.303/2016 e no artigo 7o da
LeiFederalno10.520/2002

12

PENALIDADES

A inexeçução total ou parcial do contrato ou cometimento de falhas de qualquer
natureza que comprometam,em qualquer grau. o cumprimentodas obrigações
assumidas. garantida prévia defesa, sujeitará a contratada. sem prejuízo das
sanções previstas nas leis que regem a presente licitação. às penalidades

estabelecidasno mesmo.

13

REVOGAÇÃO

Fica assegurada à CETESB a faculdade de revogar ou anular esta licitação, nos

termos do artigo 'H. do Regulamentode Pregãoda CETESBc/c com a redação
em vigor da Lei Federal 13.303/2016

14

INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES

14.1 As nom18s disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa.. respeitada a igualdade de oportunidade entre os licttantes
e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança
da contratação

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

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

sendo que os demais ates pertinentes à licitação e passíveis de divulgação
serão efetuados mediante publicação no Diário Oülcial do Estado e no próprio
sistema, no endereço wvwvbec SD:gQ\r.br,opção pregão eletrõnico

14.5 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá, por meio do sistetna eletrõnico, solicitar
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esclarecimentos providências ou impugnar o ato convocatória do Pregão
Eletrõnico.

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

14.7 Acolhida a impugnação contra o ata convocatória será designada nova
data para realização da sessão pública.
14.8 0s casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro
e as questões relativas ao sistema, pelo Centro de Controle de Contratações CCC, do Departamento de Controle de Contratações Eletrõnicas -- DCC da
Secretariada Fazenda.
14.9 As marcas eventualmente citadas neste edital. deverão ser consideradas
simples referências, podendo ser ofertados produtos similares (com as mesmas

característicasfuncionais) e que substituam os solicitadossem necessidadede
ajustes ou adaptações.
15
RECURSOSORÇAMENTARIOS

A$ despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de recursos
FEHIDR0 2016.--AI'-COB-10, conforme solicitação de compras 113938/ELAQ.
16

ANEXOS

Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes Anexos

Anexo l
Anexo2
Anexo3
Anexo4
Anexo5
Anexo6
Anexo7

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

ResoluçãoSMA n' 139

São Paulo

Reg,01.3981
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ANEXOIDOEDITAL

MODELODEPROPOSTA

Quantidade
ERÁSERDETALHADOO MATER
OFERTADO
OBSERVADAS
EXIGENCIAS
CONTIDAS
NA

SPECIFICAÇÕES
DOANEX04
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ANEXO 2 DO EDnAL
PLANiLHA DEMONSTRATIVADA CONVERSÃO
Item

l
1.1

Alíquota/percentual

Descrição
PREÇO TOTAL DO ITEM (quantidade
preço unitário)
flor do frete interno

1.2

Despesascom documentação

1.3

Fretetnternacíona

2

2.1
3

3.1
4

4.1
5

5.1
6

8.1

7
7.1

Valor em Moeda
Estrangeira

iubtotal A (2 = 1+1.1+1.2+1.3)

jlmposto de Importação(subtotal A
iliquotaindicada)

o%

ISubtoül B (3 = 2+2.1)
o%

IPI(subtotal B x alíquota indicada)

SubtotalC (3+3.1)
o%

PIS/P».SEP($ubtotal C x alíquota indicada)

l$ubtotal O (5 = 4+4.1)
o%

;OFINS(subtotalOx alíquotaindicada)
bubtotal. E (5+5.1)

o%

jlCMS (6.1 : subtotal E x alíquota indicada)

;ubtotalF (7 = 6+6.1)
Despesas de importação prevista(7.1

10%

subtotal F x percentualindicado)
OTALEM MOEDAESTRANGEIRA

B

B = (7+7.1)
9

10

11

taxa de Conversão (lide obs2)

'OTXLEM R$(1Q: 8X9)
PREÇO UNITÁRIO em R$ a ser inserid
ho sistema BEC (preço total dividido pel
uantidado)
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OBSI
A PLANILHA DEMONSTRATIVADA CONVERSÃO deverá ser
encaminhada via sistema e em qualquer dos formatos estabelecidos no Manual
Pregão Etebõnico- Fornecedor.como anexo da proposta, para o caso de
materiais oferecidos para importação diíeta pela CETESB. Se por ação da

licitante oferente, esta planilha contiver elementosque permiüm a sua
identificação, a proposta será desclassificada.
OBS2
moeda

A conversão dos preços ofertados em moeda estrangeira para
nacional deverá ser efetuada

com base na taxa de conversão

(vendam

apurada pelo Banco Central do Brasil(WW%bçb:g92:bt),.utilizandose como base

a data. de início do prazo para envio da proposta eletrõnica, constante no
preâmbulo do Edital.
OBS3
Em caso de discrepância na taxa de conversão utilizada
prevalecerá para efeito de reconversão para a moeda estrangeira, a taxa de
conversão acima estipulada

OBS4
Se a proposta oferecida para importação direta for a vencedora do
certame, o valor em reais negociado será reconvertido para o valor em moeda
estrangeira utilizando-se a mesma planilha.
OBS5
As propostas apresentadas com cálculo e alíquotas diferentes das
estabelecidas na PLANILHA DEMONSTRATIVA DA CONVERSÃO. serão
desclassificadas

OBS6

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

CETESB-CorrpHnNoAnBOMNaoEÇUOoaos80pnlo
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COMPANHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
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ANEX03DOEDITAL
ESPECIFICAÇAOTECNICA

ITEMI
QUANTIDADE: OI (UM)
SISTEMA. DE EXTRAÇAO AUTOMATIZADO PARA COMPOSTOS
ORGÂNICOS EM AMOSTRAS SÓLIDAS AMBIENTAIS (SOLO, SEDIMENTO, E
RESÍDUOS SÓLIDOS) COMPLETO.
DESCRlçÃOCOMPLETA
SISTEMA DE EXTRAÇÃO AUTOMATIZADO PARA COMPOSTOS onoANICOS EM
AUOSTRAS SÓLIOAS AMBIENTAIS (SOLO. SEDIMENTO E RESÍDUOS SÓUDOS)

COMPLETO.' COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:EXTRAI'OR pon

SOLVENTEAAi:TA TEMPERATURA E ALTA PRESSÃO; SiSTEi\iA COM EXTRAÇÃO E

COLETE COMPATÍVELCOM CELAS DE EXTRAÇÃO QUE PERMITE VOLUMES
\ARIA/EIS DE SOLVENTES, OPERANDO COM ORIENTAÇÃO VERTICAL DA CELA E
COM O FLUXO DESCENDENTE;SISTEMA PARA OTIMIZAR A PROGRAMAÇÃODE
AQUECIMENTO DO FORNO. CONTROLE DE TEMPERATURA E MONiTORAMENTO
NA FAIXA DE 50 ATÉ 200 GRAUS C (NO MÍNIMO) COM PRECISÃO DE 3 GRAUS C
OU MENOR: F}LTF{AGEM AUTOMAI'lCA DOS EXTRAI'OS DE FORMA A ESTAREM
EM CONDICÃO'ADEQUADA m.RA INJEÇÃO DIRETA OU LIMPEZA DE' EXTRATO
(CLEANUP) FINAL; PAINEL DE CONTROLE COM MONITOR TOUCH SCREEN, COM

MEMORIA PARA SAIÀAR E EDITAR MÉTODOS;.SISTEMA PARA ALERTA DE
PROBLEMAS DURANTE A OPERAÇÃO COM DESLIZAMENTO AUTOMÁTICO DO
EQUIPAMENTO QUANDO NECESSÁRIO:. Ó EQUIF)AMENTO'. DEVEFIA SER
FORNECIDO COM TODOS os MAtERiAiS. INCLUINDO o SOFTWARE E SUA
LICENÇA. BEM COMO OS CONSUMIVEIS NECESSÁRIOS PARA A PRONTA
OPERAÇÃO APÓS A INSTALAÇÃO DO MESMO NO LABORATÓRIO; ACESSÓRIOS
48 CELAS DE EXTRAÇAO COMFnTIVEIS COMO O EQUPAMENTO, EM METAL (AÇO
iNOXI DAVEL ou ALUMÍNIO) ou OUTRO MATERIAL RESISTENTE AALTA PRESSÃO
E FAIXA AMPLA DE pH. PERMITINDO A EXTRAÇÁ0 DE MATRIZES BÁSICAS OU
ÁCIDAS: KIT CONTENDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS F3ARA A

OPERAÇÃO DO ' EQUIPAMENTO(COMO FUNIS. FERRAMENTAS.ACESSÓRIOS
PAriA FECHAMENTO, CONEXÕES. ETC,); MA:l'ERIAL CONSUMiVELiDO
EQUIPAMENTO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA 1000 EXTRAÇOES (COMO
ANÉIS OE VEDAÇÃO. FILTROS NECESSÁRIOS OU FRIAS. ETC.); 1000 (UM MIL)
FRASCOS DE COLETE DE VIDRO mRA EXTRAro COM VOLUME DE NO MÍNIMO
40 ML COM OS ADAPTADORESOU SEPTOS E TAMPAS NECESSÁRIAS:2
GARRAFAS PARA COLEGA DE RESÍDUO DE SOLVENTE EXTRATOR COM SISTCMA
DE ALERTA DE SOBREVOLUME. o EXTRArOR DEVE ATENDER A PERFORMANCE
EXIGIDA PELO MÉTODO EPA 3545A. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220VCA. 50/60HZ

DIMENSOESAPROXIMADAS:40 CM X 65 CM X 75 CM (LXPXA)ACOMPANHANOBREAK ADEQUADO m.RA os REQUISITOS DO EXTnATOR. TENSÃO DE
ENTRADA: 220 V. TENSÃO DE SAÍDA: 220 V. COM ACOPLAMENTO DE SISTEMA DE

EXAUSTÃO.DEVEF{ASER FORNECIDAAVERSÃO MAIS RECENTELANÇADANO

MERCADO DO EXTRArOR- MANUAL DE INSTRUÇÃO EM INGLÊS ou

PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES. SENDO l2 MESES DE GAiiANTIA
DE PABRicA E 48 MESES DE GARANTIA ESTENDIDA. APÓS O RECEBIMENTO
DEFINITIVO
CETE$B--CanpB1»8AnBBnHldQEHB deSH p81H
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Condições de garantia mínimas: Garantia de 12 (doze) meses após a instalaçãoe
primeiro funcionamento contra defeitos de fabricação e funcionamento e 5(cinco) anos
para fornecimento de peças e acessórios e ainda garantia estendida de mais 48 meses
após Q recebimento

A garantia "On-Site" deverá NECESSARIAMENTE
cobrir mão-de-obrae peças
jexceto consumiveis). além do deslocamohto/estadia do técnico. independentemente do
númerode ocorrências. sendo que os chamados deverão ser atendidos no prazo de 96
horas

TREINAMENTQ: O fornecimento deverá contemplar a instalação do equipamento na
CETESB) e o treinamento (familiarkação) com o equipamento. por um período mínimo
de 24 horas, para no mínimo 3 técnicos no local da instalação som ónus adicionais

CATÁLOGOS:Os catálogos apresentadosjunto à proposta deverão expressar
Helmenteo equipamento oferecido bem como as condições de operação do mesmo

Em caso de discrepâncias entre as especiülcaçõesdisponíveis publicamente a partir de
documentos disponíveis para "download" a partir da página do fabricante e informações

providas pela licitanto. prevalecorão como válidas as informações disponíveis nos
documentos disponibilizados pela fabricante

MANUAL

Deverá ser entregue com manual de operaçãoem português.inglês ou

espanhol(preferencialmente em português)

LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: CETESB = AX/.PROFESSOR FREDERICO
HERMANN JR., 345, Alia DE PINHEIROS, SAO PAULO - SR

CETESB

CanpRrhiaAmUgiÊal doEiladpdB Sâo PaubnSadB Ay Piar FndBTÉDHammJI.

pn11) 3133-34a-c N.p.J n.'13.T7B4DllaDlúTD-lMa

Est n.' la.w137$118-

a45nCEP 0S453 gaOnSãaPaulp

1n6c.MunB.n'o 03Q313-7- slb
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ANEX04
MODELOS DE DECLARAÇOES

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

Nome completo
RG no:

CPF

DECLARO, sob as penas da Lei, que Q licitante

(nome empmsarfaJ), interessado em participar do Pregão Etetrõnico n'
Processo n'
/

....L

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

b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração
inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual n' 10.218r19991e

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

(Locale data)

(Nome/assinaturaJlo representante legal)

CETESB
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CETESB

ANEXO 4.2
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÁO
(em papel timbrado da licitante)

Eu..
do

, portador do RG n'
CPF

n+.

...

Eletrõnico n'

resentantex'.

legal

e
do

licitante

(nomeempnsarla0. interessadoem participardo Pregão
cesso n' .-/
DECLARO, sob as penas da Lei

especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro. que
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu

conteúdonão foi. no todo ou em parte, direta ou indiretamente,informado ou dinutido
com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou do fato, no presente
procedimento licitatório;

b) â ihteóção de apresentar a proposta não foi Informada .ou discutida com qualquer

outro licitante ou interessado. em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatório
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro licttante ou interessado, em potencial ou de fato. no presente

procedimentollcitatório

d)'ó conteúdo da proposta apresentadanão será, no todo ou em parte. direta ou
ndiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em

potencialou de fato, no presenteprocedi.monto
licitatórioantesda adjudicação
do
objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi. no todo ou em parte. informado,

discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado. direta ou indiretamente, ao
órgão licitante antes da abertura oficial das prapostasl e
f) o representante legal do líçitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração e que detém plenos poderes o informações para firma-la

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma

a coibir fraudes, corrupção e a práticade quaisquer outros fitos lesivos à Administração
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Pública. nacional ou estrangeira. em atendimento à Lei Federal n' 121846/2013 e ao
Decreto Estadual no 60.1 06/2014, tais como

l

meter. oferecer au dar. dirQta au iódiretamente. vantagem indevida a agente

público. ou a terceira pessoa a ele relacionada;

11- comprovadamente,financiar.custear. patrocinarou de qualquer modo subvoncionar
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 praticadosl
IV - no tocante a licitações e contratos

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

c) afastarou procurarafastar ticítante, por meio de fraude ou oferecimentode vantagem
de qualquertipo

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrentes

8) criar, de modo fraudulento ou irregular. pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato adminístratívol

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

prorrogaçõesde contratos
celebradoscom a administraçãopública. sem autorizaçãoem lei. no ato convocatóriada
licitação pública ou nos
respectivos instrumentos contratuaisl ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio económico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública

V -- diíicuttaratividade do investigaçãoou fiscalizaçãode órgãos, entidades ou agentes
públicos. ou intervir em sua atuação. inclusive no âmbito das'agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional

(Locale data)

(Nome/assinatura do representante legal)
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COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB

ANEX04.3
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESADEPEQUENOPORTE
(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR
LICITANTES QUE SEJAM MUEPR NOS TERMOS DO ITEM 5.5.3 DO EDITAL.

Eu,

,
e do CPF n'

'

.
1:

,

portador

do

RG

n'

. representantelegal do licitante

(nome empmsadaD. interessado em participar do

Pregão EletrõnicoRo/

Processo n' .....L.=.

DECLARO, sob as penas

da Lei. o seu enquadramentona condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Pare, 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)

INome/assinatura
do representantelegal)
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ANEX04.4
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE
PREENCHAAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI
FEDERAL NO 11.488/2007
(em papel timbrado dà licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR
LiCiTANTES QUE SEJAM cooPERArivAS, NOS TERMOS DO ITEM 5.5.4 DO
EDITAL

portador do RG

Eu

e do CPF no

Ro

representante legal do licitante

(nome empresada0. interessado em participar do

Pregão Eletrõnico n'

r

. Processon'

/

DECLARO,sob as penas

da Lei,que
a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequada à Lei Federal n'
12.690n012

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

(Locale data)

(Nome/assinaturado representante legal)

CETESB
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ANEX05DOEDITAL

MINUTADECONTRATO

CONTRATONo

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito. de um lado CETESB COMPANHIAAMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO. inscrita na C.N.P.J.
sob n'. 43.776.491/0001-70,doravante denominada simplesmente CETESB

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

doravante

denominada simplesmente CONTRATADA, :. com sede na
infra-assinado pelos seus respectivos representantes legais. têm
entre si justo é acertado o seguinte:

CLÁUSULA la . OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO
Constitui o objeto do presente Contrato, o fornecimento de l {um) sistema de

exü'açãoautomatizado.para compostos orgânicos em amostras sólidas
ambientais (solo, sedimento, e resíduos sólidos) completo,
Especificação Técnica. Anexo 3 do Edital

confomie

CLÁUSULA 2' - PREÇO

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

Parafornecimento nacional
Parágrafo único - O preço total contratado é de R$
base... /
Para fornecimento por importação direta pela CETESB

Parágrafo único - O preço (CPT/CFRIncotems 2010) é de (indicar valor em
moeda estrangeira) C.......:..
valor total estimado do contrato é de R$
base (Data da Cotação da Moeda). conforme planilha que
segue

CETESB
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TAXAS
Val0rFCA
Valor dO Frete IrternQ
DeSpeSaSCOmDOEUUenÜÇãa

Frete nternaçana
SUbtQtalICPT
lnDqstQ de ImnanaCâo

SUbtaÜI
P

CLÁUSULA 3a CONDIÇOESDEPAGAMENTO
A forma de pagamento ofertada deverá obedecer às normas estabelecidas pelas
autoridades monetárias brasileiras, considerando-se o seguinte:
1 - Pagamentos
CETESB:

referentes

a bens oforbdos

para importação

direi

pela

100% (eempor cento) do preço do contrato dos bens embarcadosserão pagos
por carta de crédito à vista. a favor da representada da contratada em banco do
seu país, mediante a apresentação dos documentos abaixo:
a) Conhecimentode embarque. consignado à ordem da CETESB
b) Futura comercial em 03(três)
vias. com descrição completa da(s)
mercadoria(s), quantidades, pesos líquidos por item, preços unitários e valor
total, assinada pela CONTRATADA;

c) Cópia da mensagem enviada pelo exportador ao importador,até a data do
embarque, informando
número de Conhecimento de Embarque

data de embarque e previsão de chegadas
CETESBH campn+ÜAibiennl
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nome da Companhia .Transportadora

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

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

Pagamentos dos bens nacionais ou nacionalizados

O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após

o recebimento deülnitivo

conforme estabelecido na cláusula 5a.

$ 1e - Os pagamentos referentes ao fornecimento de bens nacionais ou
nacionalizados serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao
Banco..do Brasil S/A, ficando ajustado que o'comprovante do crédito será
reconhecido pela CONTRATADA como documento de quitação do débito
$ 2' -:O pagamento previsto no parágrafo'anterior
exclusivo critério da CETESB, nos seguintes casos

poderá ser custado.

a

a) Na falta das documentos hábeis de cobrança

b) Em decorrência de obrigações da CONTRATADApara com terceiros, que
possam de qualquer forma prejudicar a CETESB;

e). Inobservâncía ou descumprimento de qualquer das
fornecimento previstas no Edital ou no Contrato

condições de

$ 3'- A CETESB descontará e recolhera dos pagamentos que efetuar. os tributos
a que estiver obrigada pela legislação vígentel

S 4o - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção
monetária nos termos da legislação vigente, bem como juros moratórios. à razão
de 0.5 % (meio por cento) ao mês; calculados "pro rata tempere". em relação ao
atraso verificado.
$ 5' Constitui condição para a realização dos pagamentos. a inexistência de
registros em nome da Contratada no 'Cadastro Infomativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Pauta - CADIN
ESTADUAL'.
CLÁUSULA 4a. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
a) Para bens nacionais ou nacionalizados, Q prazo total para entrega do objeto
deste contrato é de até 120 (cento e vinte) dias. contado da assinatura deste
instrumento. sendo o local de entrega e instalação a Sede da CETESB;
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b) Para bens ofertados para importação direta. o prazo para o embarque do
objeto deste contrato é de até 120 (cento e vinte) dias, contado dq abertura da
carta de crédito

CLÁUSULA 5a - RECEBIMENTO
O objeto contratado será recebido

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

o prazo de até 30(trinta) dias destinadosà instalaçãoe testes de
funcionamento

b) definitivamente, mediante termo circunstanciadoe assinado pelas pares
após a conclusão dos testes previstos na alínea anterior;
c) para os materiais oferecidos para importação direta pela CETESB, o prazo
acima será contado a partir da data do desembaraço alfandegário.

d) aplica-se ao presente contrato no que couber. a redação em vigor da Lei
Federa18.078/90
CLÁUSULA6a OBRIGAÇOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Obriga-se a CONTRATADA, entre outras coisas, a
a) fornecer o objeto desta contratação
especificações técnicas e proposta

em estrita

obediência ' ao Edital

b) crestar todas as informações solicitadas pela CETESB desde que pertinentes
a este contrato e respectivo objeto;

c) dar garantia total contra qualquer defeito de fabricação e funcionamento pelo
prazo mínimo estabelecido na especificação técnicas

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

CLÁUSULA 7a. PENALIDADES
No caso de inexecução total ou parcial do contrato ou cometimento de falhas de
qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau. o cumprimento das
obrigações assumidas, garantida prévia defesa. sujeitará a CONTRATADA, sem
prejuízo das sanções previstas em lai. as seguintes penalidades
a) Advertênciae/ou multa conforme Resolução SMA N' 139 (Anexo 7);
b) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
c)

com a Administração Pública, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses
declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública pelo
prazo de até 5 anos;
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$ 1' - As sanções são autónomas e a aplicação de uma delas não exclui a
aplicação das outras;
$ 2o - A multa, que é de caráter penal, não exclui o direito da CETESB de exigir
pagamento para cobertura de perdas e danos de outros.eventuais prejuízos.
CLAUSULA8a:RESCISÃO

A inexecuçãototal ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, sem prejuízo
das demais penalidades previstas neste Contrato

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

$ 2"

Arescisão será formalizada obedecendo-se as disposições previstas em

Lei

$ 3o - A rescisão de que trata esta Cláusula acarretará as consequências
estabelecidas na Lei Federal 13.303/2016
S 4' iO não cumprimento ou o cumprimento irregular do Código de Conduta e
Integridade da CETESB.
CLÁUSULA 9' - VINCULAÇÃO AO EDITAL
O presente Contrato está vinculado ao Edital 50/2018/308 e reproduz os termos
e condições da proposta vencedora
CLAUSULAIO OBRIGAÇOESDAHABILITADA

A Contratada obriga-se a manter durante toda a execução do Contrata,
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas nas condições da
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
S I' - A CETESB poderá exigir. a qualquer momento,. comprovação do
cumprimento dessas obrigações, sob pena de rescisão contratual

S 2' - A Contratadaobriga-sea cumprir as disposições constantesdo Código
de Ética e Conduta da CETESB, disponível no site www,cetesb:se:aov.br:
sob
pena das sanções previstas pelo seu descumprimento

CLÁUSULA ll - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato é regido pela Lei Federal n' l0.520/2002. pelo Decreto Estadual n

49-722/2005 e pelo Regulamento de Licitações da CETESB para Pregão
Eletrõnico. aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem. as disposições da
Lei Federal Ro13.303/2016,do Regulamento Intemo de Licitações da CETESB,
do Decreto Estadual n' 47.297/2002. do Regulamento de Licitações da CETESB
para Pregão Presencial. e demais nomlas regulamentares aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA 12 - NOVAÇÃO

A tolerância das partes não implica em notação das obrigações assumidas
nesteContrato
CLÁUSULA 13 - RECURSOS ORÇAMENTARIOS

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de
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FEHIDR0-2016-Al-COB-1 0, conforme solicitação de compras 113938/ELAQ

CLAUSULA14-ANEXOS
Faz parte deste Contrato, o Anexo 3(Especificação Técnica) do Edital. bem
como a proposta definitiva da proposta vencedora, naquilo que não colidir com
as cláusulas e condições deste instrumento

CLÁUSULA15-FORO
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer

outro. por mais privilegiadoque seja ou venha a ser, para dirimir eventuais
questões relativas a este Contrato

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

CETESB

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

CONTRATADA

Testemunhas

Nome.RG e CPF

Nome. RG e CPF

:
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ANEX06DO EDITAL

TERMO.DE CIÊNCIA É DE NOTIFICAÇÃO
CETESB

CONTRATANTE

COMPANllIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO

PAIJID
CONTliAIADO
CONTRATO n' (de origem)
OBJETO=

Pelo presente TERMO, n6s, abaixo identificados

1.

Estamos CIENTES de que

B)

0 custe acima rcG;n'idoestarásulfito a análiseejulgmncntopelo Tribunalde Contasdo Estadode

São Pau[o, cÜo trâmitc processua] ocorrerá pe]o sistema e]etrõnico;
b)
poderemos tcr acesso ao processo, tendo vista e exarahdo cópias das manifestações de interesse,
[)capachos c Decisões, mediante regu]ar cadastramento no Sistema de Processo E]eüõnico, confonne dados
abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/2011 do TCESP;

c)

além de disponíveisno processo eletrõnico, todos os Despachose Decisõesque vierem a ser

tomados, re]ativamente.ao a]udída*prowssa, serão pub]icados no Diário Ofiçia] do Estado, Cademo do
Paper Legislativo, parte do Tribunal de Contra do Estado de São Paulo, em confomtidade com o artigo 90

da Lei Complementarn' 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando.se,a partir de então,a con(agemdos
prazos prowssuais, conforme regra do Código de ProccKsoCivil;

d)

qualquer altemção de endereço

csidcncial ou clctrõnico -- ou telefones dc contadodeverá scr

comuriiçada pelo interessado, petÍcionando no processo.

2.

1)8mo-aospor NOTIFICADOS para:

a)
b)

O acompanhamento dw fitos do processo dé seujujgümcnto final e consequente publicação;
se for o çuo e de nosso interuse, nos ptnzos c nas formas legais c rcgimcnuis, exercer o diKito dc

defesa, interpor Kcursos e o que mais coubcx.

LOCALe DATA: São Paulo.

defevereirode 2018

GESTORDO ÓRGÃOHNTIDADE
monte:

Cargo:

CPF:
/RG:
l)ata de Nascimento:
Endereço rcsidcnci8l:

E-mail institucional:
IZ mailpessoül:
Telefone(s): (11) 3133-3000

Assinatura
CETESB
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Responsáveis (lue assinaram o contrato

Pela CETESB
Nome;

CPF:

'

/RG

Data de Nascimento:
Endereço residencl8l:

B+nail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):.(11)

Assinatura

Nome:

Cargo:

CPF

/RG

Data de Nascimento:
Endereço residencial:

E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s): (11)

Assinatura

PclaCONTRATADA
Nonic:
Cargo:

CI'F:
Data dc Nascinleüto:

RG

/

/

Endereçoresidencial:
E-mail Instítueionül
E-mail pessoal:.
Telefone(s):

Assinatura
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ANEXO 7 DO EDITAL
RESOLUÇÃO SMA N' 139, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe soba a ap#©açãodas sanções
decorrentes dos procedimentos licitatórbs e

dos contratosadministrativosno âmbito da
Secretaria de Estado da Meio Ambiente.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE,'no

uso de suas atribuições

legais. com fundamentono artigo 3' do Decretoestadual n' 31.138, de 09 de janeiro
de 1990, com a redação dada pelo artigo 2' do Decretoestadual n' 33.701. do 22 de
agosto de 1991. e considerando as disposições das Leis federais no 8.666, de 21 de
junho de 1993. e n' l0.520, de 17 de julho de 2002. e da Lei estadual n' 6.544, de 22
dejunho de 1989,e
considerando a importância em adotar, no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente
uma padronização na aplicação de sançõesl
considerandoa busca da eficiência no serviço público através da descentralizaçãode
atribuiçõesl

considerandoque o procedimentoe aplicaçãode sançãode impedimentode licitar e
contratar com o 'Estado, estabelecida no artigo 7'. da Lei federal n' l0.520/2002. no
âmbito da Chefia de Gabinete propiciará a celeridade do exame originário e recursal
da matéria;
conaderando o disposto no item 1, do S l

do artigo I', do Decreto n' 48.999/2004

RESOLVE

CAPiTULOI
DAS DISPOSlçõESGERAIS
At'tigo lo - No âmbito da Secretaria do Meio Ambiente. a aplicação das sanções de

natureza pecuniária, de advertência, de suspensão temporária de participar em
licitação e impedimento de contratar' cam a Administração. de declaração de
nidaneidade, a que se referem os artigos 81, 86 e 87, 1, 11.111e lv. da Lei federal no
B.666,de 21 de junho de 1993, e os artigos 79. 80.e 81, 1,11,111
e IV. da Lei estadual
n' 6.544, de 22 de junho de 1989. e o impedimentode licitar e contratar cam a
Administração e a multa, a que se refere o artigo 7o da Lei federal n' l0.520, de 17 de
julho de 2002, obedecerá às normas estabelecidas na presente Resolução

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

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

de 2005. do Comité de Qualidadeda Gestão Pública, ou em outro ato regulamentar
que a substituir.
CETESB
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CAPiTULOll
DOSPRAZOS
Artigo 4' - O prazo para apresentação de defesa prévia em observância ao disposto
no artigo 87, $S 2o e 3' da Lei federal no 8.666/93. artigo .lO do Decreto estadual n'
61 -751/15 bem como na Resolução CC-52/05 será de

a) 5 (cinco) dias úteis,'quando a sanção propostafor de advertência. multa ou de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Adrninistraçãa, previstas respectivamente nos incisos 1, 11e 111do artigo 87 da Lei
federalno 8.666/931

b) lO (d8z) dias. quando a sanção proposta for de declaração de inidoneidade nos
termos do incisa IV do artigo 87 da Lei federal rlo 8.666/93, ou do impedimento do
licitar e contratar com,o Estado o multa prevista no artigo 7o da Lei federal 10.520/02
Artigo 5o - Da decisão que sancionar a licitante ou a contratada. caberá recurso. no
prazo do 5(cinco) dias úteis. contados da notificação
Artigo 6Q- Na contagem dos prazos para defesa prévia e recurso excluir-se-á o dia do

nicio e incluir-se-áo do vencimento.e considerar-se-ãoos dias consecutivos.exceta
quando for explicitamente disposto em contrário

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

Parágrafo único - SÓ se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de
expediente na Secretaria de Estado do Meio Ambiente

CAPiTULOiil
DASINFRAçõESCONTRATUAIS
Artigo 8'

As condutas consideradas infrações passíveisde serem sancionadas são

1- Nos termos. respectivamente. do caput dos artigos 86 e 87 da Lei federal n
8.666/93
a) O atraso injustiãcado na execução do contrato

b) Inexecuçãototal ou parcial das obrigações contratuais
11

NQtlermos do artiqQ.7oda Lei federal.no l0.520/02

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

c)Apresentardocumentaçãofalsa
d} Ensejar o retardamento da execução do objeto.da contratação
CETE$B
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e) Não manter a proposta
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato
g) Comportar-se de modo inidõneo

h) Cometer fraude fiscal
Artigo 9' - O atraso 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 competente.

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

CAPITULOIV
DASSANÇOESAPLICAVEIS
Artigo ll - Pela inexecução total ou parcial das obrigações contratuais. assim como o
atraso injustificado ou.sua execução irregular. poderá, garantida a defesa prévia, ser
aplicada à contratada as seguintes sanções:

Para licitações/contrataçõesregidas pela Lei federal n' 8.666/93
a)advertência
b) multo
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração. por prazo não superior a 2(dois) anasl

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

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

Para licitações/contrataçõesregidas pela Lei federal ne l0.520/2002
a) impedimento de licitar e contratar com a Administração. por período não superior a

5 (cine) anos;
b) multa
Artigo 12 - As sanções de suspensão temporária e a declaração de inidoneidade
poderão, também. ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que em razão dos
contratos regidos pela Lei federal n$ 8.666/93:

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

Artigo 13 - A aplicação da penalidade de multa independe de prévia aplicação de
penalidade de advertência
Artigo 14 - As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou

cumulativamente,observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições
estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórias e de contratos

Artigo 15 - A adjudícatária/contratada.
em razão se sua inadimplência.arcará, ainda
a titulo de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em
docorrência de nova contratação. se nenhum dos classificados remanoscontos aceitar
a contratação nos termos propostos pela inadimplenta, sem prejuízo .das sanções
cabíveis
DASANÇÃODEADVERTÊNCIA

Artigo 16 - A pena de advertênciaserá aplicadaa critério da autoridade.quando o
contratado infringir obrigação contratualpela primeira vez, exceto nas contratações
decorrentes de certames realizados na modalidade pregão. prevista na Lel federal no
l0.520,de 17 dejulho de 2002
DA SANÇÃO DE MUl:TA

Artigo 17 A pena de Multa será assim aplicada
1- de 30% (trintapor cento) do valor total corrigidoda avença. no caso de inexecução
total do contrato;

11- de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da avença, relativo à parte da
obrigação não cumprida. no caso de inexecução parcial do contrato;=

~

111
- de 1% (um por cento) da valor coligido da avença. no caso de atraso injustificado

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

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

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

$ 2' - A reincidência, nos termos previstos no parágrafo único, do artigo 28. desta
Resolução, referente ao descumprimentodo prazo de entrega ensejará a aplicação
da multa acrescida 8m 100% sobre seu valor.
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$ 3a .

O valor

correspondente

à multa

aplicada

poderá

ser.

a critério

da

Administração. descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do
contrato que ensqol.l a sanção. ou descontado da garantia prestada para o mesmo
contrato
$ 4o -;lnexistindo o desconto nos;'moldes previstos no $ 3e.. deste artigo. o
correspondente valor deverá ser recolhido. através de depósito bancário, em conta
corrente, em nome da Secretaria do Meio Ambiente. no prazo de 30(trinta) dias
corridos contados da notificação
S 5'

O valor da penalidade ficará restrito ao valor total do contrato

Artigo 18 - O não pagamentodas multas no prazo o formasindicados.implicará no
registro de devedor no Cadastro Informativo dós Créditos não Quitados de Órgãos e
Entidades Estaduais - CADIN e na inscrição do débito na Dívida Atavado Estado para
cobrançajudicial
Artigo 19 - O valor das multas terá como base de cálculo o valor da contratação
reajustado e atualizado monetariamente pelo índice da Unidade Fiscal do Estado de

São Paulo- UFESP.desde a data do descumprimentoda obrigaçãoaté a data do
efetivo recolhimento

Parágrato único - o valor da multa deverá ser recolhido, através de depósito bancário
em conta çorrente. om nome da Secretaria do Meio Ambiente, no prazo de 30(trinta)
dias corridos contados da notificação

Artigo 20 --A multa pecuniária pode ser aplicada conjuntamentecom as sanções
previstas nas alíneas 'c' e 'd', do incisa 1, e na alínea "a'. do incisa 1},todos do artigo
11da prementeResolução.
DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO
E IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRA:lAR COM A ADMINISTRAÇÃO

Artigo 21 T As hipótesespara aplicaçãoda sançãode suspensãotemporáriade
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, previstas
no incisa 111,
do artigo 87. da Lei federal n' 8.666/1993 o no artigo 7B.da Lei federal n'
l0.520/2002.são:
atraso na entrega de bens e serviços de escapo
11

não entrega de bens e sewiços de escopo

111- descumprlmento ou abandono das obrigações contratuais em se tratando de
serviços continuosl
}v outros doscumprimontos das obrigações contratuais

Artigo 22 - O cálculo do tempo da sanção aplicável na hipótese prevista no incisa l
do artigo 21 será efetuado em conformidade com o Anexo 1,desta Resolução

Artigo 23 :- O cálculo do tempo da sanção aplicávelna hipóteseprevistano incisa ll
do artigo 21 será ofetuado em conformidade com o Anexo 11.desta Resolução
Artigo 24 -- O cálculo do tempo da sanção aplicávelna hipóteseprevistano incisa lll
do artigo 21 será efetuado em conformidade com o Anexo 111,
desta Resolução.

Ó
g
C€1E$B
nhiBAn©BF#aldo EsHdadB Süa paul
odq:Av Fld Fr8mnçD HQmnm +.. 34$ CEPOSq5$8ao--S80 püiB
Tül.: (oxxl1)3
FBEfgx(11) 3133-34a2 p.a n'43.776.491naol Inn EB. R'lao.OD1
Mnb. n.'B030313-7B sãe.:=E==E=E:agnÉ!

37s-118

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB

Artigo 25 - O cálculo do tempo da sanção aplicável na hipótese prevista no incisa IV,

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

Artigo 26 - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar au contratar com a
Administração Pública será aplicada considerando as características do cada caso

suas peculiaridades e pautando- se pelo princípio da legalidade. devendo,
obrigatoriamente. serem justificadas no processo administrativo e endossadas pela
autoridade competente

CAPITULOV
DAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Artigo 27 - Caso seja constatado,nos autos do processo.
.administrativo,
que o
inadimplemento trouxe prejuízos ou transtornos à Administração, a sanção aplicável
nas hipóteses versadas nos artigos 17 e 21. 1. ll e 111.calculada nos termos dos

artigos 22 a 25 será acrescida de 100%, o mesmo acontecendo.caso haja o
descumprimento totat das obrigações contratuais, seja pela não execução integral do
objeto contratual. seja pelos motivos previstos nos termos dos artigos 9' e 10', desta
Resolução

Parágrafo único - Para fins desta Resolução.entende- se por prejuízo.não só em
relação à questão financeira, ma$. também, ao princípio da eficiência almejada pela
Administração
Artigo 28 - A reinçidência 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 reincidência.o fato da
empresa contratadater inadimplido,nos termos do artigo 21 desta Resolução,no
período de 12 (doze) meses. contados da aplicação de sanção anterior (prevista no
artigo 87, 111.
da Lei federal n' 8.666r93, artigo 81. 111,
da Lei estadual no6.544/89 e no
artigo 7', da Lel federal n' l0.520/02) no âmbito da Secretariado MeioAmbienteQ a
ocorrência do fato gerador da sanção atum!.
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

artigos27 e 28
CAPiTULOVI
DACOMPETÊNCIA
Artigo 30 - São competentes para aplicar; no âmbito das respectivas unidades de
despesas, as sanções de advertência e multa, estabelecidas nesta Resolução. os
ordenadoresdedespesas

Artigo 31 . A competência para aplicar a sanção de suspensão temporário
participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração. a que
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refere o artigo 87. incisa 111,
da Lei federal n' 8.666, de 21 de junho de 1993, e o artigo

81..incisa111,
da Lel estadualn' 6.544.de 22 de junho de 1989, é do Chefe de
Gabinete

Artigo 32 - A declaração de inidoneidade para licitar ou .contratar com a
Administração,prevista no incisa IV, da Lei federal no 8.666/1993e no incisa IV. do
artigo 81, da Lei estadual n' 6.544/1989. é de competênciado 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 Orgão, enquanto que a
sanção de impedimento de licitar o contratarcom a Administração será conduzida no
âmbito do Órgão Gerenciador 8 a penalidade será aplicada pela autoridade

competentedaqueleÓrgão
Artigo 34 -. Fica delegada ao Chefe de Gabinetea competênciapara aplicaçãoda
sanção de impedimento de licitar e contratar com o Estado, estabelecida no artigo 7'

da Leifederalno10.520/2002
CAPITULOVll
DAS DISPOSIÇÕESFINAIS
Artigo 35 - A contagem do prazo será suspensa quando do recebimento provisório do
material ou serviço. sendo retomado quando não aceito pelo contratante, a partir do
primeiro dia útil seguinte ao da notificação da recusa

Artigo 36 - Observado as disposições desta Resolução. a autoridade só poderá
deixar de aplicar a sanção se verificado que
não houve infraçáo ou que o notificado não foi o seu autor
a infração decorreu de caso fortuito ou força maior

Artigo 37 . - Esgotada a instância administrativa, as penalidades deverão ser
registradas no sítio eletrõnico wüw.esanoaes.sp.aov.br,inclusive para o bloqueio da
senhade acessoà Bolsa Eletrõnicade Comprasdo Govemo do Estadode São Pauta
- BEC/SPe aos demais sistemas eletrõnicosmantidos por órgãos ou entidades da
Administração Estadual, e rlo caso da penalidade de inidoneidade o próprio sistema
deverá registrar no Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas (LEIS)

brigo

38 . As disposições desta Resolução aplicam-se, também, aos contratos

decorrentes de dispensa ou inexigibilldade de licitação

Artigo 39 v. Cópia desta Resolução deverá. obrigatoriamente. integrar os ates
convocatórias dos certames. ou, nos casos de contratações com dispensa ou
inexigibilidade de licitação, dos respectivos instrumentos de contrato
Artigo 40 ! Quanto às omissões desta Resolução, aplicam-be as disposições legais e
regulamentares pertinentes
Artigo 41 - A Chefia de Gabinete poderá expedir normas complementares. quando
julgar necessárias, para orientação das açóes a serem adotadas pelas unidades da ,-
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Secretaria de Estado do Meio Ambiente, no cumprimenta das disposições desta
Resolução

vigor na data de sua publicação. revogando-se
as Resoluções SMA n' 57/2013 e 75/2013

Artigo 42

- Esta Resolução entra em

tProcessoSMAn 6.006/2016).
MAURICIO BRUSADIN
Secretário de Estado do Meio Ambiente
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ANEXOI
ATRASO NA ENTREGA DE BENS E SERVIÇOS DE ESCAPO
O Cálculodo tempo da sanção para a hipótese prevista no incisa 1,do artigo 21 desta

Resoluçãoseráassimobtida:
l
antitativo do dias do sanção corresponderá à aplicação da seguinte fórmula
paramétrica SA = EE / PE ' DA
Onde
base de cálculo do quantitativo de dias para a aplicação da sanção
EE
total de, dias contados do início do tempo para entrega até a efetiva entrega do
objeto contratual
PE = quantitativo de dias previstos contratualmente para entrega
DA = dias de atraso na entrega do objeto

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

tabela abaixo..que tem como base o valor contratual correspondenteao objeta
inadimplido. . resultando. no quantitativo de dias a ser aplicado na presente sanção
(ST)
Tabela defator

ra

0

faixa de valores
até

lo.ooo.OI
50.000.01

1.2

100.000.01

1.3

111
- Sobre o valor''ST" deve ser multiplicado.de forma acumulativa, sobre os falares
previstos nos artigos 27 e 28, desta Resolução, obtendo-se Q total geral de dias "SF'
IV - O total geral de dias de sanção a ser aplicado'SF'. caso resulte em numeral com
casas decimais. deverá ser arredondado para cima
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ANEXOll
NAO ENTREGA DE BENS E SERVIÇOS DE ESCOPO
O cálculo do tempo da sanção para a hipótese prevista no incisa l do artigo21 desta
Resolução será assim obtida:
1-- 0 quantitativo de dias de sanção corresponderá à aplicação da seguinte fónnula
paramétrica SA = 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 valorobtidono incisa1,desteAnexo11.'SA". multiplicar-se-â
o fator da
tabela abaixo, que tem como base Q valor contratualcorrespondenteao objeto
inadimplido. resultando no quantitativo de dias a ser aplicado na presente sanção
(SI)
Tabela defator
ra Sanção
faixa do valores
até
lO.ooo.OI'
50.000,01
100.000.00
em diante
100.000.01

lm
lm
1.4

1.5

111
- Sobre o valor "S'r deve ser multiplicado. de'forma acumulativa, sobre a$ fatores
previstos nos artigos 27 e 28, desta Resolução, obtendo-se o total geral de dias "SF'
IV ü O total geral de dias de sanção a ser aplicado 'SF', caso resulte em numeral com
casas decimais. deverá ser arredondado para cima
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ANEXOlll
DESCUMPRiMENTOou ABANDONO DAS OBRiGAçõES CONTRAtuAis EM SE
TRATANDO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS
O cálculo do tempo da sanção para a hipótese prevista no incisa 111.
do artigo 21
desta
Resolução. será assim obtida
1- 0 quantitativo de dias de sanção corresponderá à aplicação da seguinte fórmula
paramétrica SA = DI / DC ' Dl;
Onde
SA = base de cálculo do quantitativo do dias para a aplicação da
sanção
DI = total de dias correspondentes ao inadimplemento contratual

DC= quantitativode dias do contrato.considerando,para tal. o total de dias
deste a celebração contratual até o último dia previsto no,último termo de
prorrogação,casotenha havido

11- Sobre o valor obtido no incisa 1,deste Anexo lll. "SA". multiplicar-se-áQ fatos
da tabela abaixo, que tem como base Q valor mensal atualizado estimado para o
contrato, resultando no quantitativo de dias a ser aplicado na presente sanção
(ST)
Tabela defatorpara sanção
faixa do valores (mansa
até
lO.ooo.oo
lO.oo0,01
se.o00.00
50.000.01
100.000.00
om diante
100.000.01

:atar
2.1
2.2
2,3

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

IV -- Caso Q inadimplementotenha ocorrido com 90(noventa) dias .ou menos, em
relação ao final da vigência contratual, o valor 'ST' deve ser multiplicado por 2
(doía) e aplicado. de forma cumulativa, o fator previsto no artigo 28, desta
Resolução. obtendo-se Q total geral de dias "SF'
V - O total geral de dias de sanção a ser aplicado 'SF', caso resulte em numeral
com casas decimais. deverá ser arredondado para cima
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