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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

PREGÃO  Ng  05/2020 

PROCESSO N2 27/2020 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 

PARCELADO E ESTIMADO E INSTALAÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA USO NO 
PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA" 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA torna público para conhecimento de quantos 
possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, a qual  sera  processada e 
julgada em conformidade com a Lei Federal n2  10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93, Lei 
Complementar 123/06, Decreto Municipal n° 025/06, Lei n° 8.078/90 e demais normas 
complementares e disposições deste.instrumento, cujo objeto esta descrito no item I deste Edital e 
em seus Anexos. 

A abertura da sessão pública e a entrega dos documentos referentes ao Credenciamento, os 

envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação das empresas 

interessadas, se dará na sala de licitações, localizado na Estrada São Francisco, 2013, jardim  Wanda,  

Taboão da Serra - SP, no dia 26 / 11 / 2020 até as 09 : 30 horas. 

Salienta-se a todos os interessados neste Pregão que, para garantir o principio da eficiência, 

publicidade e transparência, informamos que todos os atos oficiais, informações e resultados que 

decorrerão deste processo licitatório, serão centralizados e devidamente publicados no DOE-SP, que 

poderá ser consultado a qualquer momento através do  site  : http://www.iln , . 

I — DO OBJETO 

1.1 — A presente licitação visa ã escolha da(s) melhor(es) PROPOSTA(s) COMERCIAL(is) 

para a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E 
ESTIMADO E INSTALAÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA USO NO PLENÁRIO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA" conforme descrito no Edital e seus Anexos. 

Estrada São Francisco, 2013—id. Wanda  — Taboão da Serra — SP — CEP 06765-001 — Fone/Fax: 4788-930 
Visite o  site  da Câmara http://www.ca  ma rata boao.s_p. 
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II- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Somente poderão participar do presente certame as empresas que: 
2.1.1 - Atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação 

constante deste instrumento e seus Anexos. 

2.1.2 - Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

2.2 -  Sera  vedada a participação de empresas quando: 
2.2.1 - Declaradas inidõneas por ato do Poder Público e não reabilitadas; 
2.2.2 - Sob processo de concordata ou falência, exceto empresa em situação de 

recuperação judicial, com apresentação de comprovação documental de que as obrigações 
e o plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas; 

2.2.3 - Suspensas e/ou impedidas de participar de licitação e/ou de contratar.  

III  - CADERNO DE LICITAÇÃO 

3.1 - 0 Caderno de Licitação, composto de Edital e Anexos, poderá ser consultado no Departamento 
de Licitações da Câmara Municipal de Taboão da Serra, sito Estrada  Sao  Francisco , 2013, Jardim  
Wanda,  Taboão da Serra - SP, até o ultimo dia útil que anteceder a data designada para a abertura do 
certame e poderá ser adquirido gratuitamente no mesmo Departamento. 

IV - INFORMAÇÕES 

4.1 - As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao 
Departamento de Licitações, situado na Estrada São Francisco , 2013, Jardim  Wanda,  Taboão da Serra 
- SP, das 08h15 As 12h00 e das 14h00 As 17h00, devidamente protocolado, até o 39. (terceiro) dia 
útil anterior Aquele marcado para a abertura do certame. 

V - ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

5.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital desta Licitação perante a Câmara 
Municipal de Taboão da Serra o licitante que não o fizer até o 2° (segundo) dia útil que 
anteceder a data da sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação conforme 
reza o  Art.  41, parágrafo 2° da Lei Federal 8.666/93. As respostas aos esclarecimentos e 
eventuais impugnações referentes a presente Licitação serão fornecidos pelo Departamento 
de Licitações, desde que devidamente protocolados em original no mesmo setor, sito a 
Estrada São Francisco, 2013, jardim  Wanda,  Taboão da Serra - SP até as 17h00min. 

5.1.1 - Caso isto não ocorra, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente 
claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação 
para participação no presente certame; 
5.1.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a(s) impugnação(eies) antes da abertura do 
certame; 
5.1.3 - Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar 
a formulação das propostas  sera  designada nova data para a realização do certame; 

5.1.4 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar 
deste Pregão. 
Estrada São Francisco, 2013-1d.  Wanda  -  Taboão da Serra -  SP -  CEP 06765-001 -  Fone/Fax: 4788- 
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An- DA  VISITA TÉCNICA  

6.1 -  A licitante deverá, obrigatoriamente, visitar a  Area  de realização dos serviços, 
para verificação das condições locais, avaliação própria da quantidade e natureza dos 
trabalhos, materiais e equipamentos necessários e obtenção de informações que julgue 
necessárias ao cumprimento das obrigações provenientes do objeto desta licitação. 

6.1.1 -  A visita técnica deverá ser realizada até o 012  (primeiro) dia útil anterior a data 
de sessão, devendo ser agendada com a antecedência  minima  de 48h00, na Diretoria de 
Compras, Licitações e Contratos, no telefone (11) 4788-9300. A CMTS reserva-se ao direito 
de não executar a(s) visita(s) da(s) licitante(s) que não tenha(m) agendamento 
programado. 

6.2 -  Fica facultado ao pregoeiro diligenciar junto aos autos do presente certame, para 
gins de verificação de documentos que comprovem o pleno atendimento ao subitem 6.1., 
uma vez que uma via do(s) atestado(s) de vistoria será anexada ao processo. 

6.3 -  Para realização da visita técnica deverá estar presente um representante da 
licitante, munido de documento com foto que o identifique, cópia do contrato social e 
procuração, quando for o caso. 

6.4 -  Ao término da vistoria, será fornecido a licitante o respectivo Atestado de Visita 
Técnica em impresso próprio, devidamente assinado pelo funcionário da CMTS que 
acompanhou a visita, cujo nome e cargo deverão constar do documento e deverá ser 
apresentado juntamente com o envelope PROPOSTA DE PREÇO. 

VII- CREDENCIAMENTO 
7.1 - Os documentos relativos ao credenciamento, a proposta de preços e a documentação de 

habilitação serão apresentados ao Pregoeiro no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, 
como segue: 
7.1.1 - A Comissão de Licitação reserva-se o direito de consultar os  sites • - , e 
www.portaldatransparencia.,  a fim de comprovar de que os participantes não estão 
inseridos na relação dos apenados. 

7.2 -  As licitantes deverão se apresentar perante o Pregoeiro no horário e local 
estabelecidos no preâmbulo deste Edital, por meio de representante que deverá estar 
portando os documentos na forma descrita no item 6.3, em original ou cópia autenticada, 
que o credenciará para todos os atos do certame e serão retidos pelo Pregoeiro para 
oportuna juntada no processo administrativo pertinente a presente licitação. 
7.3 - O credenciamento  far-se-6 por um dos seguintes meios: 
7.3.1 - instrumentc público de procuração com poderes específicos para formular lances 
verbais, interpor e desistir de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor; 
7.3.2 - instrumento particular de procuração com poderes específicos para formular 
lances verbais, interpor e desistir de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado de cópia de seu contrato social 

Estrada  São  Francisco, 2013-id. Wanda - Taboão  da  Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9  
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ou estatuto, 1õ  Cgs°  de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

7.3.3 - tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, 
no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos 
administradores. 
7.4 - 0 Representante Legal ou o Procurador deverá identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. 

7.5 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de Procuração, poderá representar mais de uma 
empresa no presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 

7.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 
credenciados. A empresa que tenha apresentado proposta e não esteja devidamente 
representada, terá sua proposta avaliada, porém não poderá participar das rodadas de 
lances verbais. 

7.7 - Ao iniciar o credenciamento encerra-se a possibilidade de admissão de novos 
licitantes no certame. 

7.7.1- Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, para se submeter ao 
regime especial da Lei Complementar 123/06, apresentar, além dos demais documentos 
exigidos no item 7.3, os documentos que comprovem sua condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte e ANEXO VIII. 

7.7.2- A declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, (ANEXO IV) deverá ser subscrita por quem detém poderes de 
representação da licitante. 

7.7.3 - A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei 
Complementar 123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código 
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e de sanções 
administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e 
implicara, também, a inabilitação da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o 
trâmite da licitação. 

7.7.4 - A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição, bem como as que se enquadrarem nas 
situações prevista no  art.  3'2, §4° da Lei Complementar 123/06, não conduzirá ao seu 
afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar 123/06, 
salvo se a própria licitante desistir de sua participação no certame, na sessão pública de 
abertura da licitação, retirando seus envelopes. 

VIII- DAS AMOSTRAS 

Estrada São Francisco, 2013-Jd.  Wanda  -  Taboão da Serra -  SP -  CEP 06765-001 -  Fone/Fax: 4788-93 
Visite o  site  da Câmara -  http://www.camarataboao.sp   
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8.1 - O licitabteZetentor da melhor proposta será convocado para enviar no prazo de 05 
(cinco) dias úteis uma amostra para cada um dos itens de acordo com as quantidades e 
regras estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência. 

8.1.1 - As amostras deverão ser apresentadas em pacote fechado e deverão estar 
identificadas com os seguintes dados: 

O Licitação: n2  e data do PREGÃO; 
o Item licitado: n2  do item, observada a identificação constante do Anexo II; 
O Fornecedor: Razão social completa. 

8.2 - Não será aceita a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada, que não enviar 
amostra, ou que não a apresentar no prazo estabelecido. 

8.3 - A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como verdadeira ou perfeita, 
configura comportamento inidôneo, punível nos termos deste Edital.' 

8.4 - Juntamente com as amostras, deverão ser entregues laudos para comprovação de 
atendimento das Normas e exigências contidas no descritivo de cada item. 

IX - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

9.1 - A Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em 
invólucros separados, não devassados, lacrados e rubricados no fecho e que deverão conter 
os seguintes dizeres em sua face externa: 

ENVELOPE 1- PROPOSTA DE PREÇO 
A. CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 
EDITAL DE PREGÃO N2  05/2020 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

ENVELOPE 2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE  TABOR)  DA SERRA 

EDITAL DE PREGÃO N2  05/2020 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

9.1.1 - Juntamente com os Envelopes 01 e 02, deverá ser entregue Declaração dando 
ciência de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
modelo constante do ANEXO II. Tal Declaração deve, obrigatoriamente, ser entregue 
fora dos envelopes, sob pena de ser a licitante impedida de participar do certame.  

9.2 - ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

A Proposta de Preço deverá: 

9.2.1 - Ser apresentada em 01(uma) via, conforme modelo do ANEXO I, impressa em 
papel timbrado da Proponente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
Estrada São Francisco, 2013- id. Wanda  -  Taboão da Serra -  SP -  CEP 06765-001 -  Fone/Fax: 4788-9300. 
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entrelinhas,daMa, rubricada em todas as folhas e assinada por seu Representante 
Legal/Procurador, devidamente identificado; 

9.2.2 - indicar nome ou razão social da proponente, inscrição no CNPJ do Ministério da 
Fazenda, seu endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver, bem como 
o nome, número de RG e cargo de seu Representante Legal/Procurador; 

9.2.3 - ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 
data da abertura da sessão pública do certame; 

9.2.4 - apresentar cotação de preços unitários, este expresso em algarismos com duas 
casas decimais. Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o em extenso. 

9.2.4.1 - O  prey)  cotado deve ser compatível com aqueles praticados no mercado. 

9.2.5 - Conter declaração expressa de que o  prey)  cotado inclui todos os custos e 
despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, 
tais como custos de transporte, encargos sociais, benefícios e despesas diretas e indiretas, 
aí incluídos as despesas fiscais  etc.,  de modo que nenhuma outra remuneração seja devida 

CONTRATADA. 

9.2.6 - Conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

9.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem As exigências essenciais deste 
Edital e de seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

9.3.1 - 0 pregoeiro poderá adequar as propostas de preços, desde que não seja(m) 
exigência(s) essencial(ais) da mesma. 

9.4 - juntamente com a proposta todas as licitantes deverão apresentar catálogos de 
todos os itens, com detalhes dos mobiliários ofertados, demonstrando as estruturas das 
mesas, passagem de fiação, calhas de fiação com tomadas instaladas e tampa de acesso as 
calhas e outros itens mencionados nas especificações técnicas contidas no Anexo I deste 
Edital. 

9.5 - Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas no ato, 
por simples manifestação de vontade do Representante e aquelas cujo atendimento, nesse 
momento, possa representar risco de fraude aos princípios da licitação. 

9.6- juntamente com a proposta a licitante deverá apresentar declaração de que caso seja 
declarada vencedora apresentará em OS (cinco) dias ateis os Laudos e Certificados 
comprovando conformidade com as Normas exigidas no Anexo II (Memorial Descritivo) 
deste Edital. 

9.7- ENVELOPE 2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Estrada São Francisco, 2013-id. Wanda  -  Taboão da Serra -  SP -  CEP 06765-001 -  Fone/Fax: 4788-9300. 
Visite o  site  da Câmara - http://www.ca  ma rata boao.sp.go,. 
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Habilitaçãoinfillica (Não será exigida esta documentação neste envelope caso já 

tenha sido apresentada no credenciamento). A documentação a ser apresentada para 
fins de HABILITAÇÃO deverá ser a seguinte: 

9.7.1 - Habilitação Jurídica: 

9.7.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

9.7.1.2 - Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

9.7.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de 
prova da diretoria em exercício; 

9.7.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

9.8- Qualificação Econômico-Financeira 

9.8.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por  indices  oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 

a) - Somente as empresas que ainda não completaram seu primeiro exercício fiscal, 
poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira através de balanço de abertura. 

9.8.2 - Apresentar, também demonstrativo de  indices  Financeiros, extraídos do 
balanço apresentado, para fins de análise das condições financeiras da licitante. Os  indices  
serão apresentados em números inteiros e de até 02 (duas) casas decimais após a virgula 

com arredondamento: 

AC + RLP  
ILG - a 1,00 

PC + ELP 

ILC = 
AC 

a 1,00 
PC  

onde: ILC = Índice de Liquidez Corrente 

ILG = Índice de Liquidez Geral 

AC = Ativo Circulante 

Estrada São Francisco, 2013-id. Wanda  -  Taboão da Serra -  SP -  CEP 06765-001 -  Fone/Fax: 4788-9300. 
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ELP = Exigível a Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

ILG = Índice de Liquidez Geral (define a capacidade da empresa em liquidar seus 
compromissos a longo prazo), maior ou igual a 1,00. 

ILC = Índice de Liquidez Corrente (define a capacidade da empresa em liquidar seus 
compromissos a curto prazo), maior ou igual a 1,00. 

9.8.3 - Certidão negativa de pedido de recuperação judicial ou falência, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da data 
da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento ou deste Edital. 

9.9 - Regularidade Fiscal 
9.9.1 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, como 

segue: 
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa 

da União expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 
b) Certidão Negativa de Débitos referente a Tributos Estaduais, nos termos da 

resolução conjunta SF/PGE N2  02 de 09/05/2013 ou expedida através da Unidade 
Administrativa da sede da Licitante; 

c) Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, relativa ao Município da sede 
da licitante; 

d) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço - FGTS; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT), nos 
termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho; 

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 

9.9.2 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões 
positivas com efeito de negativas. 

9.10 - Qualificação Técnica 
9.10.1 - Atestado(s) comprobatório(s) de desempenho(s) anterior(es), de atividade 

condizente e compatível com o objeto da licitação, em características, prazos e 
quantidades mínimas de 50% (cinqüenta por cento) do estimado contido no ANEXO VII 
deste edital para os itens que concorrer, fornecido(os) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado comprovado com cópias autenticadas das Notas Fiscais dos referidos 
fornecimentos. 
0(s) atestado(s) deverá(ão) estar em nome da empresa licitante, 

a) 0(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, em original ou 
cópia autenticada por Cartório competente, assinado(s) por autoridade ou representante 
de quem o(s) expediu. 

9.11 - Outras declarações: 

Estrada São Francisco, 2013-id. Wanda  -  Taboão da Serra -SP -CEP 06765-001  -  Fone/Fax: 4788-930:. 
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a) que aaês-etitard a qualquer tempo documentos necessários A instrução do processo 

licitatório, decorrente de diligência que o Pregoeiro entender necessária (Anexo VI). 
b) que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 

16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
conforme disposto no  art.  7°, XXXIII da Constituição Federal (Anexo VI). 

c) que inexiste fato impeditivo A sua habilitação (Anexo VI). 
d) que não está suspensa e/ou impedida de participar de licitação e/ou de contratar com 

a Câmara Municipal de Taboão da Serra (Anexo VI). 
e) Que se classificada e habilitada possui disponibilidade para apresentar os Laudos de 

Ensaios exigidos com a descrição, quantidades e pregos máximos estimados nos termos da 
Súmula 14 do TCE" 

X -  DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

10.1 - Os documentos necessários â habilitação deverão ser apresentados no original ou 
por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de Imprensa Oficial, 
devendo os documentos, preferencialmente, ser relacionados, separados e colecionados na 
ordem estabelecida neste Edital. 
10.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se 
este prazo não constar do próprio documento, lei especifica ou deste edital, será 
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição. 
10.3 - Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu 
Representante Legal ou Procurador, com identificação clara do subscritor. 
10.4 - A aceitação dos documentos obtidos via internet ficará condicionado à confirmação 
de sua validade, também por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro, nomeada pela 
Portaria n° 0073/2014. 
10.5 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e 
preferencialmente com o número do CNII e endereço respectivo; 

10.5.1 - se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz 
(exceto no que diz respeito a documento que abranger matriz e filial); 

10.5.2 - se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial 
(exceto no que diz respeito a documento que abranger matriz e filial); 
10.5.3 - se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser 
apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente. 

10.6 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados 
de tal forma que não possam ser entendidos. 
10.7 - Na eventualidade de ser apresentado algum documento em  lingua  estrangeira, este 
deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor 
público juramentado. 

XI -  PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
11.1 -  O pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já 
consignadas no presente e as que-seguem: 

11.2 - No dia, hora e local designados neste Edital, as proponentes deverão comprovar ao 
Pregoeiro a representação para a prática dos atos do certame, nos termos da cláusula 6.2 
deste Edital. 
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11.3 -  Aber-fa —a' sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de 
credenciamento dos representantes das empresas interessadas, o Pregoeiro comunicará 
aos presentes quais são as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, e, 
que, em consequência, poderão se valer dos benefícios da Lei Complementar 123/06. Após, 
serão recebidos pelo Pregoeiro, os envelopes - PROPOSTA DE PREÇOS, DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO. 
11.3.1 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência de proposta, salvo motivo 
justo, decorrente de fato superveniente aceito pelo Pregoeiro. 
11.4 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, o Pregoeiro procederá à abertura 
dos envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão rubricadas e analisadas pelos 
membros da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, no que tange à sua conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 
11.4.1 - Não caberá desistência de Proposta em hipótese alguma, depois de aberto o 
respectivo envelope. 
11.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais 
deste Edital e seus Anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na 
própria sessão pela proponente, por simples manifestação de vontade de seu representante. 
11.4.3 - As demais propostas serão classificadas provisoriamente de acordo com cada item, 
em ordem crescente de preços. 
11.4.3.1- Havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritas, serão convocados 
para disputa verbal de lances todos os proponentes até que se obtenham 03 (três) ofertas 
de valores distintos. Persistindo o empate, o licitante vencedor será escolhido mediante 
sorteio, conforme determinação do  art.  45, § 2° da mesma Lei n° 8.666/93. 
11.4.4 - Definida a classificação provisória, será registrada na ata da sessão pública, o 
resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de empresas 
participantes, pregos ofertados, propostas eventualmente desclassificadas e a 
fundamentação para sua desclassificação e a ordem de classificação provisória. 
11.4.5 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais 
aos representantes das licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo 
compreendido entre o menor preço e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento). 
11.4.5.1 - Quando não forem verificados no mínimo 03 (três) propostas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, serão chamados a dar lances verbais e sucessivos, 
os representantes das empresas que apresentaram as melhores propostas subsequentes, 
até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços propostos. 
11.4.5.2 - A redução  minima  entre os lances deverá ser R$ 10,00 da proposta de 

menor valor Unitário. 

11.4.6 - 0 Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as 
sucessivas classificações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos 
lances de pregos menores aos já existentes. 
11.4.6.1 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores que o último lance que 
tenha sido anteriormente ofertado, bem como 02 (dois) lances do mesmo valor, 
prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro. 
11.4.6.2 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, permanecendo, para efeito 
de classificação, a última oferta do licitante. 
11.4.6.3 - O licitance que, convocado pelo Pregoeiro, desistir ou declinar da apresentação 
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de lance vernrAtará excluído da etapa de lances, não podendo oferecer lances na rodada 
seguinte. 

11.5 - Declarada encerrada a etapa competitiva, antes da classificação definitiva de preços, 
o Pregoeiro deverá: 

I - Verificar se o menor prego alcançado foi ofertado por microempresa ou empresa de 
pequeno porte, assim qualificada, dando continuidade ao procedimento, em caso positivo, 
sem aplicação do disposto no artigo 45 da Lei Complementar 123/06; 

II - Verificar, caso o preço vencedor não seja de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, se há preços ofertados por licitantes assim qualificadas até 5% (cinco por cento) 
superiores ao menor prego alcançado, caracterizando o empate ficto nos termos do artigo 
44 da Lei Complementar 123/06;  

III  - Conceder no caso de empate ficto, oportunidade para que a microempresa ou 
empresa de pequeno porte mais bem classificada, querendo, apresente proposta de  prep  
inferior Aquela considerada vencedora do certame, nos termos do disposto no artigo 45, 
inciso I da Lei complementar 123/06, sob pena de preclusão. 

11.5.1 - Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte não preencha os requisitos 
para participar da fase de lances, não poderá invocar o beneficio do empate ficto. 
11.5.2 - 0 intervalo de empate é sempre entre as propostas de microempresas e empresas 
de pequeno porte e a empresa que ofertou o menor valor, mesmo que entre elas existam 
preços ofertados por outras empresas. 
11.5.3 - Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresas e empresas de 
pequeno porte e destas em relação a propostas de menor valor, na forma do artigo 44 da Lei 
Complementar 123/06, ou seja, no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior, deve o 
Pregoeiro efetuar sorteio, não s6 para fins de classificação, mas também para exercício do 
beneficio do empate ficto. 
11.5.4 - No prazo concedido para desempate, se a microempresa ou empresa de pequeno 
porte mais bem classificada não exercer o beneficio de ofertar preço inferior Aquele 
considerado vencedor do certame, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito, garantidos os mesmos prazos inicial concedidos. 

11.6 - Alcançado o prego final na nova proposta apresentada pela microempresa ou 
empresa de pequeno porte, deverá o Pregoeiro prosseguir mediante análise de sua 
aceitabilidade, recusando proposta de prego excessivo ou manifestamente inexequível, e 
promovendo a negociação. 

11.7 - 0 Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas pelo critério de menor 
preço por item, consignando-o em ata; 

11.7.1 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado 
com os parâmetros de  preps  definidos pela Administração e sua aceitabilidade; 
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11.7.2 - O rregaeiro poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou o menor 
prego para que seja obtido preço melhor. 

11.8 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de 
documentação para habilitação da empresa classificada em primeiro lugar. 
11.8.1 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta, e/ou 
contrariando qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a 
proponente inabilitada; 

11.8.2 - Sendo considerada inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada 
em primeiro lugar, prosseguirá o Pregoeiro à abertura do envelope de documentos de 
habilitação da proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o 
caso, até a habilitação de uma empresa classificada, sem prejuízo de nova análise e 
negociação dos preços ofertados; 

11.8.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte, no que tange à regularidade fiscal, 
pode apresentar documentos que apresentem alguma restrição, sem que isso impeça a 
continuidade de sua participação na licitação; 

11.8.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa; 

11.8.5 - Decairá do direito â contratação a microempresa ou empresa de pequeno porte 
que não promover a regolarização da documentação fiscal no prazo estabelecido, o que 
ensejará a aplicação das sanções cabíveis e a avaliação de prosseguimento do certame; 

11.8.6 - Não se concretizando a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, a autoridade competente decidirá motivadamente pela revogação ou pelo 
prosseguimento da licitação devendo ser observado o seguinte: 

11.8.6.1 - Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se sagrado 
vencedora da licitação, com o beneficio do empate ficto do parágrafo 2° do artigo da Lei 
Complementar 123/06, poderão ser convocados as remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação do empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito, desconsiderando o preço ofertado no primeiro desempate, garantidos os mesmos 
prazos inicialmente concedidos. Caso não haja o exercício do beneficio do desempate por 
microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua efetiva contratação, o objeto licitado 
poderá ser adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, nos 
termos do disposto no parágrafo 1° do artigo 45 da Lei Complementar 123/06; 

11.8.6.2 - No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se sagrado 
vencedora da licitação por ter sido desde logo a mais bem classificada, portanto sem o 
beneficio do empate ficto parágrafo 22  do artigo 44 da Lei Complementar 123/06, poderão 
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ser convocadas à! licitantes remanescentes, na ordem classificatória para o prosseguimento 
do certame ou da contratação, conforme caso, sem a aplicação do beneficio do empate ficto. 

11.9 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, a proponente 
classificada e habilitada será declarada vencedora do certame, abrindo-se, neste momento, 
a oportunidade As licitantes para manifestação da intenção de interpor recurso, nos termos 
da Cláusula X deste instrumento. 

11.10 - Na ausência de recursos, após a declaração da vencedora, o Pregoeiro encaminhará 
o processo em seguida A autoridade competente para homologação do procedimento a seu 
critério e adjudicação do objeto. 

11.10.1 - Decididos os recursos eventualmente interpostos, observados os trâmites legais, 
será adjudicado o objeto da licitação A licitante vencedora e homologado o certame pela 
autoridade competente. 

11.11 - Da sessão pública deste Pregão lavrar-se-á ata circunstanciada onde serão 
registrados todos os atos praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser 
assinada pelo Pregoeiro, demais membros da Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes. 

XII -  FASE RECURSAL 

12.1 - Declarada(s) a(s) vencedora(s), as proponentes presentes poderão manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) 
dias úteis para apresentação das razões e de igual prazo para as contrarrazões, contados a 
partir do término do prazo da(s) recorrente(s), independentemente de qualquer 
comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

12.1.1 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra no Departamento 
de Licitações das 8h:15 As 12h:00 e das 14h:00 As 17h:00, nos dias ateis, sob pena de 
configurar-se a desistência da intenção de recorrer, manifestada na sessão pública. 

12.2 - A interposição de recurso será recebida com efeito suspensivo. 

12.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante na sessão pública do pregão, 
de interpor recurso, importará a sua preclusão. 

12.4 - Interposto o recurso, caberá ao Pregoeiro recebê-lo, podendo reformar sua decisão 
ou encaminhá-lo, devidamente informados, A autoridade competente para decidir. 
12.5 - 0 acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

XIII -  PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

13.1 -  O preço total que vigorará no ajuste será aquele ofertado pela licitante vencedora do 
certame. 
13.1.1 - Este preço deve incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive encargos 
sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado. 
13.2 - Os recursos necessários para fazer frente As despesas do objeto onerarão a(s) 
seguinte(s) dotação(s) orçamentária: 4.4.90.52.00 - Material Permanente. 
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14.1 -  0 Contrato oriundo deste Certame terá a validade de 12 (doze) meses, contados a 
partir da assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado por igual período 
nos termos do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, atualizado pela Lei 8.883/94. 

XV -  CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

15.1 -  A adjudicatória será convocada para, no prazo de 03(três) dias úteis contados da 
data da convocação mediante prévia notificação via meio eletrônico e/ou publicação no 
DOE, para assinar o contrato, podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso, e que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração, sob pena de decair do direito ao contrato, sem 
prejuízo das sanções descritas na Cláusula XVII deste edital. 

15.2 - 0 contrato deverá ser assinado pelo representante legal: diretor, sócio da empresa 
ou procurador, devidamente acompanhado, respectivamente, do contrato social ou 
procuração e cédula de identidade. 

15.3 - Se o licitante vencedor se recursar a assinar o contrato, injustificadamente, os demais 
licitantes poderão ser chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo, nas mesmas 
condições de suas respectivas ofertas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis e 
previstas no edital. 

XVI- RECEBIMENTO DO OBJETO 
16.1 - A entrega dos produtos devera ser realizada durante a vigência do contrato, e os 
produtos deverão ser entregues e instalados no prédio da Câmara Municipal de Taboão da 
Serra, localizado na Estrada São Francisco, 2013, jardim  Wanda,  Taboão da Serra - SP, das 
08:00 As 16:00 horas de segunda A sexta feira, no prazo em até 20 (dez) dias úteis após o 
recebimento do pedido realizado pelo Dpto de Compras. 

16.2 - Os produtos deverão ter prazo de validade/garantia conforme anexos. Se durante 
este prazo for constatado qualquer defeito em um dos produtos fornecidos, será devolvido 
e a empresa deverá repô-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de rescisão do 
contrato, multa e declaração de inidoneidade (descumprimento parcial do contrato) 

XVII- DO PAGAMENTO 

17.1 -  0 valor do objeto licitado será pago A Contratada, no prazo em até 14 D.A.E.D.F. 
(dias após a entrega do documento fiscal) do(s) produto(s) licitado(s), mediante a 
apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura instruidos com as respectivas certidões: 

a) - Certidão Negativa de Débito quanto a Divida Ativa da União; 
b) - Certidão de Inexistência de Débito para com Sistema de Seguridade Social; 
c) - Certidão de Regularidade de Situação para com Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço - FGTS. 
d) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT), nos 
termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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17.2 'Cy  'pagamento será feito por crédito em conta corrente. 
17.3 - Caso venha ocorrer A necessidade de providências complementares por parte da 
Contratada, o prazo ficará suspenso até que estas sejam cumpridas. 
17.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades 
contratuais, nem implicarão na aceitação dos produtos. 

XVIII -  DO REAJUSTE 

1.1 - A proposta formulada pela licitante no certame em epígrafe, não estará sujeito a 
qualquer tipo de reajuste. 

XIX -  PENALIDADES 

19.1 - Pela inexecução parcial ou total do ajuste, a Administração poderá aplicar a 
Contratada, garantida a esta última prévia defesa, as seguintes penalidades: 

19.1.1 - Advertência escrita; 
19.1.2 - Multa: 

19.1.2.1 - De até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho pela inexecução 
parcial do objeto; 

19.1.2.2 - De até 20% (vinte por cento) do valor da nota de empenho pela inexecução 
total do objeto, além da aplicação da pena de suspensão do direito de licitar e contratar com 
a Administração, pelo prazo máximo de até 2 (dois) anos, ou declaração da inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, a critério da CMTS; 

19.1.2.3 - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, 
quando sem justificativa aceita pela Administração, a Contratada não retirar a Nota de 
Empenho no prazo estabelecido; 

19.1.2.4 - Multa de até 0,5% (meio por cento) sobre o valor da Nota de Empenho para 
cada dia de atraso na entrega da mercadoria; 

19.1.2.5 - Multa de até 5%(cinco por cento), sobre o valor da Nota de Empenho, por 
descumprimento de cláusula contratual. 

19.2 - As penalidades referidas serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções 
administrativas ou penais previstas na Lei Federal n° 8.666/93. 

19.3 - As importâncias relativas As multas serão descontadas dos pagamentos, podendo, 
entretanto, conforme o caso, serem inscritas para constituir divida ativa na forma da Lei, 
caso em que estarão sujeitas ao procedimento executivo. 

19.4 - 0 prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação 
da empresa apenada, sob a pena de inscrição do respectivo valor como divida ativa, 
sujeitando-se a empresa apenada ao competente processo judicial de execução. 

19.5 - Para aplicação das penalidades fica garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, na hipótese de advertência, multa e impedimento de contratar com a 
Administração Pública e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, contados da intimação. 

19.6 - 0 valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Câmara Municipal de 
Taboão da Serra, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de 
recolhimento oficial, que se tornará parte integrante deste processo, ficando autorizado a 

rt 
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retenção de créditos que a Contratada tenha junto A contratante, no montante da 
penalidade, sem embargo de eventual inscrição na divida ativa. 

19.7 - Ocorrendo A recusa da vencedora do certame em assinar o Contrato dentro do prazo 
estabelecido no item 13.1 deste Edital, será aplicada multa no valor de até 10% (dez por 
cento) do valor da proposta comercial sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão 
temporária do direito de licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Taboão da Serra, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos, a critério da Administração, garantida a defesa prévia. 

XX - DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1 - Fica a licitante ciente de que a apresentação da proposta implica a aceitação de todas 
as condições deste Edital e seus Anexos, bem como na submissão As disposições do Decreto 
Municipal n° 025/2006, Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/02, Lei 
complementar 123/06 e demais normas complementares que disciplinam a presente 
licitação e integrarão o ajuste correspondente. 

20.2 - As licitantes devem ter pleno conhecimento de todas as disposições constantes do 
Edital, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da 
formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste, conforme declaração 
prevista nos ANEXOS II e  III.  

20.3 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão de sua proposta durante a realização da sessão pública do Pregão. 
20.4 - 0 presente Contrato será procedido e julgado observado o critério de julgamento do 
MENOR PREÇO GLOBAL. 

20.5 - A licitante vencedora deverá manter-se, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

20.6 - A autoridade competente poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar, 
anular, julgar deserto ou prejudicado, no todo ou em parte a licitação, sem que tenham as 
licitantes o direito a qualquer indenização. 

20.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na  PMTS.  

20.8 - Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Taboão da Serra para dirimir quaisquer 
controvérsias decorrentes do presente, com renúncia expressa de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

20.9 - 0 Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foram constituídos nos termos da Portaria n° 
0073/2014 integrante do processo administrativo pertinente a esta licitação. 

Estrada São Francisco, 2013-  Jd.  Wanda  -  Taboão da Serra -  SP -  CEP 06765-001 -  Fone/Fax: 4788-9300. 
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mu- ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL 

21.1 - Anexo I - Termo de Referência; 
21.2 - Anexo II - Especificações Técnicas; 
21.3 - Anexo  III  - Orçamento Estimativo; 
21.4 - Anexo IV - Modelo de Proposta de Prego; 
21.5 - Anexo V - Modelo de Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação; 
21.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração de Inexistência de fato impeditivo de habilitação; 
21.7 -Anexo VII - Minuta Contratual; 

21.8 - Anexo VIII - Modelo de Declaração de que esta enquadrada como Microempresa ou 
Empresa e Pequeno Porte nos termos do  art.  039- da Lei Complementar 123/2006; 
21.9 - Anexo IX - Modelo de Vistoria Técnica; 

Taboão da Serra, 13 de novembro de 2020 

MARCO PAUL E'OLIVEIRA 
Presidente 
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão N2  05/2020. 

Processo n2  27/2020. 

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 

PARCELADO E ESTIMADO E INSTALAÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA USO 
NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA" 

A OBJETO 
Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado e estimado e instalação 
de poltronas reclináveis para uso no plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra. 

B PERÍODO DE EXECUÇÃO 
0 prazo previsto para entrega e instalação do mobiliário é de no máximo 20 (vinte) dias 
corridos após o recebimento do pedido do produto realizado pelo Departamento de 
Compras. 

C ORÇAMENTO ESTIMADO 
0 valor total estimado para aquisição é de R$785.420,00 (Setecentos e oitenta e cinco mil e 
quatrocentos e vinte reais.) 

D QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA AMOSTRA 
Após verificação da habilitação, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar 
amostras seguindo o mesmo padrão do especificado neste Edital e seus Anexos, a serem 
entregues em até 05 (cinco) dias corridos ao responsável pelo Patrimônio na nova sede da 
Câmara Municipal de Taboão da Serra, localizado na Estrada São Francisco , 2013, Jardim  
Wanda,  Taboão da Serra - SP, das 08h00min as 16h00min, de segunda a sexta feira, para ser 
analisada pela FISCALIZAÇÃO, que emitirá parecer onde constará aprovada ou reprovadas. 
Amostras a serem apresentadas: 01 AMOSTRA DE CADA ITEM. . 

A não apresentação ou reprovação da amostra desclassifica a licitante. 
Em sendo aprovada, a amostra  sera  contada como unidade entregue. 
Os critérios adorados para análise e posterior aprovação da amostra são: 
° analise de conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência; 
° análise de acabamento. A Amostra devera apresentar aparência homogênea, com 
superfícies lisas, sem riscos, bolhas ou defeitos grosseiros. 
Para a presente licitação entende-se o termo amostra como sendo um exemplar completo, 
do tipo de poltrona solicitado, construido com materiais novos, seguindo exatamente as 
especificações técnicas anexas, com o fim de ser analisado quanto a conformidade com o 
especificado. 

E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO E PAGAMENTO 
Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei n° 8.666/1993, o objeto desta licitação  sera  recebido: 
° Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias após a comunicação escrita do contrato, relativa 
A conclusão do objeto; 
° Definitivamente, em até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório. 

0 pagamento  sera  efetuado no prazo de 14 (quatorze) dias, contados do recebimento 
definitivo dos produtos, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura do beneficiário 
da nota de empresa, desde que haja regularidade fiscal. 

F LOCAL DA ENTREGA 
Patrimônio da nova sede da Câmara Municipal de Taboão da Serra, localizado na Estrada  
Sao  Francisco, 2013, Jardim  Wanda,  Taboão da Serra - SP, das 08h00min as 16h00m1n, de 
segunda a sexta feira. 

G ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
0 objeto desta aquisição pode ser alterado nos casos previstos no  art.  65 da Lei n° 8.666/93, 
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desde qtteliija interesse da Câmara Municipal de Taboão da serra,  corn  a apresentação das 

devidas justificativas. 

DOS LAUDOS E NORMAS: 

A empresa habilitada e vencedora provisoriamente deverá apresentar juntamente com as 

amostras, comprovação de atendimento as 

ABNT NBR 15878:2011 — Certificado de Conformidade ABNT;  

NR  17 — Laudo Técnico de Ergonomia — Certificado por Profissional Filiado a Abergo  corn  

declaração do profissional; 

ABNT NBR 8537:2015 - Determinação da Densidade; 

ABNT NBR 8619:2015 - Determinação da Resiliência; 

ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima; 

ABNT NBR 8797:2017 — Determinação da deformação permanente ã compressão; 

ABNT NBR 8910:2016 — Determinação da Resistência ã Compressão; 

ABNT NBR 8515:2016 - — determinação da resistência a tração; 

ABNT NBR 8516:2015 - Determinação da resistência ao rasgamento; 

ABNT NBR 14961:2016 - Determinação do teor de cinzas; 

ABNT NBR 9178:2015 - Características de queima; 

ABNT NBR 8910:2016 — Determinação da Resistência à Compressão; 

ENSAIO DE ISENÇÃO DE CFC (CLOROFLUORCARBONOS) 

NORMA NBR 8094:1983 — CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NEVOA SALINA (1.000 HORAS) ; 

NORMA  ISO  354:2003; 

NORMA ABNT NBR 10443:2008 — DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELICULA SECA SOBRE 

SUPERFICIES RUGOSAS; 

NORMA ABNT NBR 11003:2009 — DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA; 

NORMA ABNT NBR 8096:1983 — CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE; 

- ABNT NBR  ISO  4628-3:2015 — AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO; 

- ABNT NBR 5841:2015: DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFICIE 

PINTADAS; 

NORMA ABNT NBR 8095:2015 — CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA UMIDA 

SATURADA; 

NORMA NBR 9925:2009 — DETERMINAÇÃO DO ESGARÇAMENTO EM UMA COSTURA PADRÃO 

NORMA NBR 10591:2008 — DETERMINAÇÃO DA GRAMATURA DE SUPERFICIES TEXTEIS; 

NORMA NBR 11912:2016 — DETERMINAÇÃO DA RESISTENCIA À TRAÇÃO E ALONGAMENTO DE 

TECIDOS PLANOS (TIRAS) EM DINAMÔMETRO TIPO  CRT;  

NORMA ASTMD 2261:2013 — RESISTENCIA A RASGO (TIRA SIMPLES); 

NORMA  ISO  12945-1/00 —  PILLING (ICI);  

NORMA NBR  ISO  105-X-12/07 — SOLIDEZ DA COR A FRICÇÃO; 

NORMA NBR 9050— ACESSIBILIDADE. 

Qualidade: 

- Os materiais empregados deverão ser de alta qualidade, e  corn  acabamento impecável, sem 
falhas; 

- Os moveis deverão ser construidos de modo a terem resistência e estahilidade, e 

proporcionando segurança ao equipamento e ao usuário. 
TODOS OS MOVEIS DEVERÃO TER GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS. 
UNIDADE FISCALIZADORA 
Diretoria de Licitações e contratos e Patrimônio. 

H 
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ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Pregão N2 03/2015. 

Processo n9  24/2015. 

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO 

E ESTIMADO E INSTALAÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA USO NO PLENÁRIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE  TABOR)  DA SERRA" 

1 — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS: 

1.1 — POLTRONA CONVENCIONAL: 

1.1.1 - ASSENTO: 

Assento auto rebativel com acionamento por gravidade através de contra peso em material 
sintético, posicionado para ação de mecanismo de eixo de giro e acomodado em cavidade da 
espuma. 

Eixo de giro em  ago  1020 trefilado maciço de 5/8" com suportes laterais em plástico injetado, com 
suportes para eixo de giro e parada. Quando rebatido na posição vertical absorve a projeção do braço. 

Estrutura interna em madeira multilaminada com 18mm de espessura moldado a quente em alta 
pressão, contendo 4 porcas garras de 1/1  para suporte do eixo de giro, sendo ele fixado com 4 
parafusos de 3/4  x 1"1/4  sextavado, com distância de 150 mm entre eixos dos furos na horizontal e 126 
mm entre eixos de furo na vertical, contém 1 rasgo na horizontal de 250 mm x 15 mm e a 150 mm da 
borda frontal. 

Espuma injetada de poliuretano antichama, com densidade de 55 +/- 5 kg/m3, com medidas de 465 
mm x 430 mm x 110 mm na parte frontal e 85 mm na parte traseira, anatomicamente perfeita, 
possibilitando conforto, perfeito posicionamento das pernas e adequada circulação sanguínea. 

Contra assento injetado em polipropileno (PP +EPDM) com medidas de 460 mm x 440 mm +/- 5 mm, 
fixado à estrutura por meio de 4 parafusos 4,0 x 20 mm, cm superfície externa texturizada. 

1.1.2 - ENCOSTO: 

Encosto fixo com estrutura interna em polipropileno (PP + EPDM) com 15 mm de espessura, 
contendo 4 porcas garras de 1/4  para receber ferragem de encosto com 3 furos com distância de 
12,5mm entre eixos, para possíveis inclinações do encosto - 20°, 25° ou 302  graus, fixadas à estrutura 

do pedestal por 4 parafusos 1,4  x  3/4  sextavado e porca travante de 1/4  com superfície tratada por 
desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó ou 
encosto fixo com estrih. Ara interna em madeira laminada com 15mm de espessura, moldada a quente 

em alta pressão, contendo 4 porcas garras de 1/4  para receber ferragem de encosto com 3 furos com 
distância de 12,5mm entre eixos, para possíveis inclinações do encosto - 202,259  ou 309  graus, fixadas 
e estruturadas do pedestal por 4 parafusos 1/4  x 3/4  sextavado e porca travante de 1/4  com superfície 

Estrada São Francisco, 2013-1d.  Wanda  — Tabok) da Serra — SP — CEP 06765-001 — Fone/Fax: 4788-
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C.Ciiiiara Municipal  be  Taboao ia erra 

QE5tabo 
tratadas por'des-ebgraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura 

eletrostática a pó. 

Espuma injetada de poliuretano  anti-chama com densidade de 45 +/- 5kg/m3, com medidas de 

aproximadamente 620mm x 520 mm x 40 mm na parte central (superior e inferior) e 80mm na parte 

lateral inferior e 100mm na parte lateral superior, tornando assim ergonomicamente perfeita. 

Contra encosto injetado em polipropileno (PP + EPDM) com medidas de aproximadamente 610 mm 

x 520 mm, fixada a estrutura por meio de 4 parafusos auto-brocante, com superfície externa 

texturizada 

Em todas as Poltronas, na parte superior do encosto, deverá ser bordado o Brasão da Cidade de 

Taboão da Serra juntamente com a sigla CMTS (arte será fornecida em até•3 dia- úteis pela 

contratante) 

1.1.3 - ESTRUTURA DO PEDESTAL: 

Em  ago  1020 tubular de seção retangular - com medida de 40x60mm, e = 1,5mm, com superfície 

tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura 

eletrostática a pó. 

Sapata para fixação no piso confeccionada em  ago  1020 , contém 04 furos de fixação para receber 

parafusos parabolt ou auto atarrachantes, conforme estrutura a ser fixada. 

1.1.4 - BRAÇOS: 

Braço injetado em poliuretano de alta resistência mecânica com medidas aproximadas de 420mm x 

60mm x 65 mm. 

1.1.5 - LATERAIS: 

Painéis laterais madeira multilaminada, revestida em ambos os lados em couro ecológico. 

Estrutura com suporte para apoio de assento em plástico injetado e apoio de encosto, através de 

porcas garras embutidas na parte interna da estrutura. 

1.1.6 - IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA: 

Deverá ser produzida, em chapa de alumínio ou material compatível, etiquetas para identificação de 

inicio de fileiras e numeração de poltronas de auditórios, com  kit  de letras A A Z, além dos  kits  de 

numeração. A identificação deverá ser feita nas estruturas laterais do inicio e fim da das fileiras e na 

parte anterior dos assentos das poltronas, de maneira que quando recolhida fique visível na parte 

superior. A ordem da identificação das poltronas deverá seguir o padrão utilizado no  layout  

definido em projeto. 

A identificação poderá ser no formato circular, quadrada ou retangular, Para o formato circular a 

dimensão  minima  (diâmetro) da identificação lateral será de 90mm e de 25mm para o restante. 

Estrada São Francisco, 2013-1d.  Wanda  - Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-93 
Visite o  site  da Câmara - http://www.ca  ma rataboao.so 
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1.1.7 — REVESTIMENTO: 

Revestimento: 

Couro ecológico com retardante a fogo e dublado com espuma de 3 mm de espessura 

1.1.7 — MEDIDAS APROXIMADAS: 

Largura entre eixos: 

540mm +/- 5 %. 

Altura total da poltrona: 

890mm +/- 5 %. 

Profundidade disponível quando aberta: 

650mm, 700mm, 750mm +/- 5 % 

20° graus 25° graus 30° graus. 

Cor: 

A definir pela CONTRATANTE 

2.1 — POLTRONA PARA OBESO 

2.1.1 — ASSENTO: 

Assento auto rebativel com acionamento por gravidade através de contra peso em material 
sintético, posicionado para ação de mecanismo de eixo de giro e acomodado em cavidade da 
espuma. 

Eixo de giro em aço 1020 trefilado maciço de 5/8" com suportes laterais em plástico injetado, com 
suportes para eixo de giro e para. Quando rebatido na posição vertical absorve a projeção do braço. 

Estrutura interna em madeira multilaminada moldada a quente em alta pressão, contendo 6 porcas 
garras de 1/4  para suporte do eixo de giro, sendo.ele fixado com 4 parafusos de 1/4  x 1" 1/4  sextavado, 
com distância de 150mm entre eixos dos furos na horizontal e 126mm entre eixos de furos na 
vertical, contém 1 rasgo na horizontal de 350mm x 15mm e a 150mm da borda frontal. 

Espuma injetada de poliuretano antichama, com densidade de 55+/-5 kg/m3, com medidas de 
465mm x 710mm x 110mm na parte frontal e 85mm na parte traseira, Anatomicamente perfeita, 
revestida em tecido ou couro ecológico ambos dublados. 

Contra assento em madeira multilaminada com medidas de 450mm x 700mm x 15mm, com 
curvatura central, acabamento em lamina de madeira natural de 0,7mm e acabamento em verniz 
poliuretano acetinado natural ou fórmica preta. 

Estrada São Francisco, 2013-1d.  Wanda  —Taboão da Serra — SP — CEP 06765-001 — Fone/Fax: 4788-93 
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2.1.2 —  ENCOSTO: 

Encosto fixo com estrutura interna em madeira laminada com 15mm de espessura, moldada a 

quente em alta pressão, contendo 4 porcas garras de 1/4  para receber ferragem de encosto com 

medidas de 230mm x 185,mm, contendo 3 furos com distância de 12,5mm entre eixos, para 

possíveis inclinações do encosto - 20°,25° ou 30° graus, fixadas e estruturadas do pedestal por 4 

parafusos 1/4 X 3/4  sextavado e porca travante de %  corn  superfície tratadas por desengraxante 

alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó. 

Espuma injetada de poliuretano antichama com densidade de 45 +/- 5 kg/m3, com medidas de 

620mm x 730mm x 40mm na parte central (superior e inferior) e 80mm na parte lateral inferior e 

100mm na parte lateral superior, tornando assim ergonomicamente perfeita. 

Contra encosto em madeira multilaminada com medidas de 610mm x 710 mm x 15mm, 

acabamento em lâmina de madeira natural de 0,7mm e acabamento em verniz poliuretano 

acetinado natural ou fórmica preta. 

Em todas as Poltronas, na parte superior do encosto, deverá ser bordado o Brasão da Cidade de 

Taboão da Serra juntamente com a sigla CMTS (arte  sera  fornecida em até 3 dias úteis pela 

contratante) 

2.1.3 — ESTRUTURA DO PEDESTAL: 

Em aço 1020 tubular de seção retangular - com medida de 40x60mm, e = 1,5mm, com superfície 

tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura 

eletrostática a pó. 

Sapata para fixação no piso confeccionada em aço 1020, contém 04 furos de fixação para receber 

parafusos parabolt  cu  auto atarrachantes estrutura a ser fixada. 

2.1.4: BRAÇOS: 

Injetado em poliuretano de alta resistência mecânica com medidas aproximadas de 420mm x 60min 

x 65mm. 

2.1.5: LATERAIS: 

Painéis laterais em madeira multilaminada revestida em ambos os lados em tecido ou couro 

ecológico. 

Estrutura com suporte para apoio de assento em plástico injetado e apoio de encosto, através de 
porcas garras embutidas na parte interna da estrutura. 

2.1.6 — IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA: 

Devera ser produzida, em chapa de alumínio ou material compatível, 

etiquetas para identificação de inicio de fileiras e numeração de poltronas de auditórios, com  kit  de 

letras de A a Z, além dos  kits  de numeração. A identificação deverá ser feitas nas estruturas laterais 

do inicio e fim das fileiras e na parte anterior dos assentos das poltronas, de maneira que quando 

recolhida fique visível na parte superior. A ordem da identificação das poltronas deverá seguir o 

padrão utilizado na  layout  (anexo). 

Estrada São Francisco, 2013—id. Wanda  — Taboão da Serra — SP — CEP 06765-001 — Fone/Fax: 4788 
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A identificaçn -021e ser no formato circular, quadrado ou retangular. Para o formato circular, a 
dimensão  minima  (diâmetro) da identificação lateral será de 90mm e de 25mm para o restante. 

2.1.7: REVESTIMENTO: 

Revestimento: 

Couro ecológico com retardante a fogo e dublado com espuma de 3mm de espessura 

2.1.8 — MEDIDAS APROXIMADAS: 

Largura entre eixos: 

820mm +/- 5 0k. 

Altura total da poltrona; 

890mm +/- 5 %. 

Profundidade disponível quando aberta: 

650mm, 700mm, 750mm +/- 5 %. 

20° graus 25° graus 30° graus. 

Cor: 

A definir pela CONTRATANTE 

3.1 — POLTRONA PMR 

3.1.1 — ASSENTO: 

Assento auto rebatível com acionamento por gravidade através de contra peso em material sintético, 
posicionado para ação de mecanismo de eixo de giro e acomodado em cavidade da espuma. 

Eixo de giro em aço 1020 maciço de 5/8" com suportes laterais em plástico injetado, com suportes 
para eixo de giro e parada. Quando rebatido na posição vertical absorve a projeção do braço. 
Estrutura interna em madeira multilaminada com 18mm de espessura moldada a quentes em alta 
pressão, contendo 4 porcas garras de 1/4  para suporte de giro, sendo ele fixado com 4 parafusos de 1/4 
x 1"1/4  sextavado, com distância de 150mm entre eixos dos furos na horizontal e 126mm entre eixos 
de furo na vertical, contém um rasgo na horizontal de 250mm x 15mm e a 150mm da borda frontal. 

Espuma injetada de poliuretano antichama, com densidade de 55+/-5kg/m3  , com medidas de 
465mm x 430mm x 110mm na parte frntal e 85mm na parte traseira, Anatomicamente perfeita, 
possibilitando conforto, perfeito posicionamento das pernas e adequada circulação sanguínea. 

Contra assento injetado em polipropileno (PP+EPDM)  corn  medidas de 460mm x 440mm, fixado 
estrutura por meio de 4 parafusos 4,0 x 2,0mm, com superfície externa texturizada. 

3.1.2 — ENCOSTO: 

Estrada São Francisco, 2013-1d.  Wanda  — Taboão da Serra — SP — CEP 06765-001 — Fone/Fax: 4788;  
Visite o  site  da Câmara — http://www.camarataboao.sp.gov  
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Encosto fixo c'tin "atrutura interna em polipropileno (PP+EPDM) com 15mm de espessura, contendo 
4 porcas garras de 1/4  para receber ferragem de encosto com 3 furos de distância de 12,5mm entre 
eixos, para possíveis inclinações do encosto - 20°, 25° ou 30Q graus, fixadas a estrutura do pedestal 
por 4 parafusos 1/4  x  3/4 sextavado e porca travante de 1/4  com superfície tratada por desengraxante 
alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó ou ou encosto fixo 
com estrutura interna em madeira laminada  corn  15mm de espessura, moldada a quente em alta 
pressão, contendo 4 porcas garras de 1/4  para receber ferragem de encosto com 3 furos com distância 
de 12,5mm entre eixos, para possíveis inclinações do encosto - 20°,25° ou 309  graus, fixadas e 
estruturadas do pedestal por 4 parafusos 1/4  x 3A. sextavado e porca ti-avante de 1/4  com superfície 
tratadas por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura 
eletrostática a pó. 

Espuma injetada de poliuretano  anti-chama com densidade de 45+/-5kg/m3  , com medidas de 
620mm x 520mm x 40mm na parte central e superior e inferior) e 80mm na parte lateral inferior e 
100mm na parte lateral superior, tornando assim ergonomicamente perfeita. 

Contra encosto injetado com polipropileno (PP +EPDM) com medidas de 610mm x 520mm, fixado â 
estrutura por meio de 4 parafusos auto-brocante, com superfície externa texturizada. 

3.1.3 — ESTRUTURA DO PEDESTAL: 

Em  ago  1020 tubular de seção retangular - com medida de 30x50mm, e =1,5mm, com sistema do  
brag()  móvel, tornando a poltrona para o portador de mobilidade reduzida, com superfície tratada 
por dsengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó. 

Sapata para fixação no piso confeccionada em  ago  1020, contém 04 furos de fixação para receber 
parafusos parabolt ou auto atarrachantes, conforme estrutura a ser fixada 

3.1.4 — BRAÇO: 

Braço injetado em poliuretano de alta resistência mecânica mais apoio de encosto estofado quando 
o braço estiver recolhido na posição do encosto. Sistema de articulação através de rotulas metálicas 
presas ao pedestal. 

3.1.5 — LETERAIS:  

Painéis laterais em madeira multilaminada  corn  formato adequado no desenho do pedestal PMR 
revestida em ambos lados em couro ecológico. Estrutura com suporte para apoio de assento em 
plástico injetado e apoio de encosto, através de porcas garras embutidas na parte interna da 
estrutura. 

3.1.6 — IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA: 

Deverá ser produzida, em chapa de alumínio ou material compatível, etiquetas para identificação de 
inicio de fileiras e numeração de poltronas de auditórios, com  kit  de letras de A a Z, além dos  kits  de 
numeração. A identificação deverá ser feita nas estruturas laterais do inicio e fim das fileiras e na 
parte anterior dos assentos das poltronas, de maneira que quando recolhida fique visível na parte 
superior. A ordem da identificação das poltronas deverá seguir o padrão no  layout  (anexo). 

A identificação pode ser no formato circular, quadrado ou retangular. Para o formato circular a 
dimensão  minima  (diâmetro) da identificação lateral  sera  de 90mm e de 25mm para o restante. 

Estrada São Francisco, 2013—id. Wanda  — Taboão da Serra — SP — CEP 06765-001 — Fone/Fax: 4788-9 
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3.1.7 - MEDIDASAPROXIMADAS:  

Largura disponível entre eixos: 

540 mm +/- 5 %. 

Altura total da poltrona: 

890mm +/- 5 %. 

Profundidade disponível quando aberta: 

650mm, 700mm, 750 mm +/- 5 %. 

20° graus, 25° graus, 309  graus. 

Cor: 

A definir pela CONTRATANTE. 

Estrada São Francisco, 2013—id. Wanda  — Taboão da Serra — SP — CEP 06765-001 — Fone/Fax: 4788-9 
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C.N.P.J./M.F.: 
Endereço: 
Cidade: 
Telefone: 

Empresa Proponente: 
Inscrição Estadual:  

BAIRRO: 
UF: CEP: 
Fax: 

EST.:  
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Pregão N° 05/2020 
Processo n° 27/2020 

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO PARCELADO E ESTIMADO E INSTALAÇÃO DE POLTRONAS 

RECLINÁVEIS PARA USO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO 
DA SERRA" 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 26/11/2020 

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL 

CONDIÇÕES DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 

APRESENTAMOS A CÂMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA, NOSSA PROPOSTA DE PREÇO 

CONFORME AO QUE SEGUE: 

Item Produtos Unid. Qtda. 
Estimada 

Valor 
Unitário 

Subtotal 

01 POLTRONA CONVENCIONAL - Conforme descritivo 
do Anexo ll deste Edital 

Und SOO 

02 POLTRONA OBESO - Conforme descritivo do Anexo 
II deste Edital 

Und 10 

03 POLTRONA PMR - Conforme descritivo do Anexo ll 
deste Edital 

Und 10 

TOTAL 

1 -  A proponente declara que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e 
condições do Edital relativo A licitação supra, bem como As disposições legais a matéria. 

2 - Validade da proposta:   ) dias corridos (respeitar limite fixado no Edital). 

3 - Declaro que o preço cotado inclui expressamente todos os custos e despesas 
necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, encargos 
sociais, benefícios e despesas diretas e indiretas, ai incluídos as despesas fiscais, custos de 
transportes, programação de entrega, cronograma de entrega, etc..,de modo que nenhuma 
outra remuneração seja devido A Contratada. 

Estrada So Francisco 2013-id. Wanda -  Tabo5o  da  Serra -  SP -  CEP 06765-001 -  Fone/Fax: 4788-
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4- Apresedtartatalogo(s) do(s) produto(s) ofertado(s). 
5 - Declarar que a garantia de todos os itens é de 05 anos. 

de de 2020  

(Assinatura e identificação do representante legais/procurador da licitante) 

NOME: 

RG: 

CARGO: 

‘„I,A Estrada São Francisco, 2013—id. Wanda  — Taboão da Serra —SP — CEP 06765-001 — Fone/Fax: 4788-9300,Ç"4 \  ‘vs  
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ANEXO V 

MODELO — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO 

Pregão N2  05/2020 
Processo n° 27/2020 

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO 
E ESTIMADO E INSTALAÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA USO NO PLENÁRIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA" 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA TODAS 
AS LICITANTES) 

Prezados Senhores, 

••• , • 
Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no IncisroVI do artigo 4°, da 

Lei Federal n° 10520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 

Local, de de 2020  

(assinatura e identificação do responsável legal/procurador da licitante) 
Nome: 
R.G.: 
Cargo: 

Estrada São Francisco, 2013—id. Wanda  — Taboão da Serra — SP — CEP 06765-001 — Fone/Fax: 4788-93 ONRA 
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ANEXO VI 
MODELO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

DE HABILITAÇÃO 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

Pregão N° 05/2020 

Processo n° 27/2020 

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO 

E ESTIMADO E INSTALAÇÃO DE POLTRONAS RECLINA VEIS PARA USO NO PLENÁRIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA" 

A empresa inscrita no CNPJ sob n° 

,por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

, inscrito(a) no RG n9 e no CPF sob o 

n° DECLARA, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de 

habilitação, bem como concorda plenamente com as condições do Edital e seus Anexos. 

a) que apresentará a qualquer tempo documentos necessários A instrução do processo 
licitatório, decorrente de diligência que o Pregoeiro entender necessária; 

b) que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 
anos em qualquer trabalho. salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)anos, conforme 
disposto no  art.  7°, inc. XXXIII da Constituição Federal; 

c) que inexiste fato impeditivo A sua habilitação; 
d) que não esta suspensa e/ou impedida de participar de licitação e/ou de contratar 
e) Que se classificada e habilitada possui disponibilidade para apresentar os Laudos de 

Ensaios exigidos com a descrição, quantidades e preços máximos estimados nos termos da Súmula 
14 do ICE. 

Local, .de de 2020  

(assinatura e identificação do responsável legal/procurador da licitante) 

Nome: 

R.G.: 

Cargo: 

Estrada São Francisco, 2013-id. Wanda  - Tabok) da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9 
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ANEXO VII— MINUTA CONTRATUAL 

Contrato n2 /2015 - Processo n2  27/2020 - Pregão n2  05/2020. 

CONTRATANTE:  Camara  Municipal de Taboão da Serra. 

CONTRATADA:  

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO 
E ESTIMADO E INSTALAÇÃO DE POLTRONAS RECLINA VEIS PARA USO NO PLENÁRIO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE TAB0/10 DA SERRA" 

Aos dias do mês de do ano de 2015, pelo presente instrumento e na melhor forma de 
direito. Os abaixo-assinados, de um lado na qualidade de CONTRATANTE a CÂMARA MUNICIPAL DE 
TABOAO DA SERRA, inscrita no CNPUMF sob o n° 60.547.841/0001-45, sito a Estrada  Sao  Francisco 
, 2013, Jardim  Wanda,  Taboão da Serra - SP, através de ser Presidente, Jose Aparecido Alves e de 
outro lado na qualidade de CONTRATADA à empresa  com sede a 

 n9    inscrita no 
CNPJ/MF sob o n9 , neste ato representado por  
portador da carteira de identidade , inscrita no CPF/MF sob o n9 ,  que 
assinam o presente relativo à aquisição e instalação de mobiliário para a  Camara  Municipal de 
Taboão da serra, sobre as cláusulas e condições seguintes: 

I- DO OBJETO 

1.1 - 0 presente instrumento é celebrado e regido com base na Lei Federal 8.666/93, atualizada pela 
Lei Federal 8.883/94, e tem por objeto a aquisição e instalação de moveis para os gabinetes dos 
vereadores da  Camara  Municipal de Taboão da Serra, cuja execução  sera  regida pelas cláusulas deste 
instrumento que é lacrado nos termos da proposta oferecida pela CONTRATADA no Pregão n2  
05/2020, cujo teor ura é ratificado e que, rubricado pelas partes, passa a fazer parte integrante deste 
contrato. 

II- DO PRAZO CONTRATUAL 

0 prazo contratual  sera  de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da assinatura do presente 
instrumento, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do artigo 57 da Lei Federal 
8.666/93, atualizado pela Lei 8.883/94.  

III  - DO PREÇO 
3.1 - Pela compra do produto a Contratante pagará a Contratada em moeda corrente do Pais, o valor 
constante da proposta final apresentada, que integra a presente. 

3.2 - Nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, bem como os 
impostos incidentes, ficando certo de que à "CAMARA" nenhum outro ônus caberá além do 
pagamento do preço constante nesta Ata; ficando os preços, assim, registrados e pactuados: 

o 
Estrada Sao Francisco, 2013-id. Wanda - Taboão  da  Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-930  
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IV - PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 - A entrega dos produtos deverá ser realizada , quando solicitado, durante a vigência do 
Contrato, e os produtos deverão ser entregues ao Responsável pelo Patrimônio na nova sede da 
Câmara Municipal de Taboão da Serra, localizado na Estrada São Francisco, n° 2013 - Jardim  
Wanda  - Taboão da Serra/ SP, das 08h00min as 16h00min, de segunda A sexta feira, no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias corridos após o recebimento do pedido e mediante agendamento do 
Departamento de Compras. 
4.2 - 0 valor do objeto licitado será pago à CONTRATADA, no prazo de: em até 14 

D.A.E.D.F.(catorze dias após entrega do documento fiscal) dos produtos licitados, 

mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura, instruidos com as respectivas 

certidões: 

a) - Certidão Negativa de Débito quanto a Divida Ativa da União; 
- Certidão de Inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social; 

c) - Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo 
de Serviço - FGTS. 

d) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT). 

4.3 - Os pagamentos serão feitos por crédito em conta corrente. 

4.4 - Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da 

CONTRATADA, o prazo ficará suspenso até que estas sejam cumpridas. 

4.5 - Quaisquer pagamentos não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades 

contratuais, nem implicarão na aceitação dos serviços. 

V - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E REAJUSTE. 

5.1 - Os recursos necessários para fazer frente As despesas do objeto onerarão a(s) seguinte(s) 
dotação(s) orçamentária: - Material Permanente. 

5.2 - Os valores a serem pagos, de acordo com a proposta formulada pela CONTRATADA no Pregão 
XX/2015, não estará sujeito a qualquer tipo de reajuste. 

VI- DAS PENALIDADES 
6.1 - Pela inexecução parcial ou total do ajuste, a Administração poderá aplicar a Contratada, 
garantida a esta última prévia defesa, a aplicação das sanções previstas no Capitulo IV da Lei Federal 
n9. 8.666/1993, na Lei Federal n9. 10.520/2002 e demais normas pertinentes, devendo ser 
observados os procedimentos contidos no Decreto Municipal n9. 025/2006 e demais normas 
pertinentes, as seguintes penalidades: 

6.1.1 - Advertência escrita; 
6.1.2 - Multa: 

6.1.2.1 - De até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho pela inexecução parcial do 
objeto; 

6.1.2.2 - De até 20% (vinte por cento) do valor da nota de empenho pela inexecução total do 
objeto, além da aplicação da pena de suspensão do direito de licitar e contratar  corn  a Administração, 
pelo prazo máximo de até 2 (dois) anos, ou declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública, a critério da CMTS; 

Estrada São Francisco, 2013-1d.  Wanda  - Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300 
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6.1.2. ta de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, quando sem 

justificativa aceita pela Administração, a Contratada não retirar a Nota de Empenho no prazo 
estabelecido; 

6.1.2.4 - Multa de até 0,5% (meio por cento), sobre o valor da Nota de Empenho/dia de 
atraso na entrega dos produtos. 

6.1.2.5 - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, por 
descumprimento de cláusula contratual. 
6.2 - As penalidades referidas serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou 
penais previstas na Lei Federal  rig.  8.666/1993. 
6.3 - As importâncias relativas As multas serão descontadas dos pagamentos, podendo, entretanto, 
conforme o caso, serem inscritas para constituir divida ativa na forma da Lei, caso em que estarão 
sujeitas ao procedimento executivo. 
6.4 - 0 prazo para pagamento de multas será de 05 (c:nco) dias úteis a contar da intimação da 
infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como divida ativa, sujeitando-se a devedora ao 
competente processo judicial de execução. 
6.5 - Para aplicação das penalidades fica garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, na hipótese de advertência, multa e impedimento de contratar com a Administração Pública e 
de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, contados da intimação. 
6.6 - 0 valor das multas aplicadas  sell  recolhido aos cofres da  Camara  Municipal de Taboão da 
Serra, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento 
oficial, que se tornará parte integrante deste processo, ficando autorizada a retenção de créditos 
que a Contratada tenha, junto A contratante, no montante da penalidade, sem embargo de eventual 
inscrição na divida ativa. 
6.7 - Ocorrendo A recusa da vencedora do certame em assinar o Contrato dentro do prazo 
estabelecido neste Edital, será aplicada multa no valor de até 10% do valor da proposta comercial 
sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a  
Camara  Municipal de Taboão da Serra, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a critério da Administração, 
garantida a defesa prévia. 

VII- DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 
7.1 - 0 presente Contrato somente poderá ser cancelada nos casos e na forma prevista nas 
disposições da Lei Federal ng. 8.666/93 e suas alterações. 

VIII- OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 
8.1 - Cabe à  Camara:  

8.2 - Orientar aos funcionários responsáveis pelo recebimento dos produtos licitados, de que não 
será permitida a entrega dos mesmos sem que a Administração emita previamente a respectiva 
autorização, ou seja, o Pedido e o Empenho. 
8.3 - Informar e requerer de imediato ao fornecedor a substituição do produto entregue em 
desacordo com o Edital. 

IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1 - 0 fornecimento deverá ser realizado, quando solicitado, durante a vigência do Contrato. 
9.2 - Informar com antecedência de 48 horas, quando da impossibilidade na entrega do material. 
9.3 - Proceder A substituição do produto que for entregue em desacordo com as especificações do 
Edital. 
9.4 - Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do objeto da presente licitação, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade A fiscalização ou acompanhamento pela Câmara Municipal de Taboão da Serra. 
9.5 - Manter-se, durante toda execução do fornecimento, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 
9.6 - A inadimplência da licitante, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

0 transfere A administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do presente Edital. 

Estrada Sao Francisco, 2013—id. Wanda — Taboão  da  Serra — SP — CEP 06765-001 — Fone/Fax: 4788-930  
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x- DA RESCISÃO 
10.1 - Este contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, de pleno direito, independentemente da 
interpelação judicial, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas pelo artigo 79 I, da Lei Federal n9  
8.666/93, atualizada pela Lei Federal 8.883/94, ou por acordo entre as partes, ou ainda 
judicialmente, nos termos da legislação. 

XI- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
11.1 - 0 presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

XII - DA FORÇA MAIOR OU DO CASO FORTUITO 
12.1 - Nenhuma das partes considerada inadimplente no cumprimento de suas obrigações caso haja 
ocorrência de eventos que, por sua natureza ou abrangência, possam ser caracterizados como 
fortuito ou força maior. 

XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de laboão da Serra para dirimir quaisquer questões oriundas 
da presente Contrato. 
10.2 - Todos os prazos previstos nesta Ata serão sempre contados em dias corridos, excluindo-se o 
dia do inicio e incluindo-se o dia do vencimento. Se quaisquer dos prazos aqui previstos recair em 
dia que não haja expediente na CÂMARA, o mesmo prorrogar-se-6 para o primeiro dia útil 
subsequente de funcionamento. 
10.3 - 0 presente Contrato subordina-se As todas as disposições contidas na Lei Federal de Licitações 
n9. 8.666/93, no que couber, e demais alterações subsequentes, além de todas as cláusulas e anexos 
do Caderno Licitatório. 

E por estarem de acordo com as condições desta Ata, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Tabodo da Serra, de de 2020 

JOSÉ APARECIDO ALVES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 

CONTRATANTE 

DETENTORA 

TESTEMUNHAS:1) 2)  
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ESTA ENQUADRADA COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS 
DO ARTIGO 32  DA LEI COMPLEMENTAR N2  123/2006. 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

Pregão N° 05/2020 
Processo n2  27/2020 

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
PARCELADO E ESTIMADO E INSTALAÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA USO 
NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  TABOR)  DA SERRA" 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 
ato convocatório, que a empresa (denominação da 
pessoa jurídica),  CNN.  n° é Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n2  123, de 14 de 
dezembro de 2006, cujos termos declara conhecer na integra, estando apta, portanto, a 
exercer o direito de preferência, bem como, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, desde que apresente toda a documentação, mesmo que contendo 
restrição,  sera  assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondera 
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação 
no presente procedimento licitatório. 

Declaro ainda estar ciente que a não regularização da documentação, no prazo 
previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no  art.  81. da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

de de 2020 

(Assinatura do representante legal) 
Nome: 
RG n2: 

Estrada  São  Francisco, 2013-id. Wanda -  Taboão  da  Serra -  SP -  CEP 06765-001 -  Fone/Fax: 4788-93  
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ANEXO IX 

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

Pregão N° 05/2020 

Processo n° 27/2020 

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
PARCELADO E ESTIMADO E INSTALAÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA USO 

NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA" 

A Câmara Municipal de Taboão da Serra atesta que a empresa, 
 com sede a , n°  

, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n2 , representada por , procedeu A vistoria para 
participação na licitação PREGÃO N° 05/2020, que será realizado em / /2020. 

Taboão da Serra, de de 2020 

Nome do Servidor 
Função do Servidor 

Nome da Empresa 
CNPJ n  

Nome do Representante Legal 
RG ng 
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