
PREGAO PRESENCIAL N" 06/2022 - PROCESSO N" 3212022.

I- DO OBJETO

1.1- A presente licitaçáo visa à escolha da(s) melho(es) PROPOSTA(s) COMERCIAL(|s)

PATA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO
PARCELADO E ESTIMADO DE KIT DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,
para os servidores da Câmara Municipal de Taboáo da Serra', conforme especificaçÕes
constantes do termo de referencia, especificações técnicas nos ANEXOS I e Vl.
1.2 Os produtos a serem fornecidos deverão ser de primeira linha, de grande
reconhecimento público (marcas de renome), acondicionados em 01 (uma) ou 02 (duas)
emb.alagens de papelão, presas com cinta ou com proteção.
1.3 A Câmara Municipal reserva-se ao direito de recusar o recebimento de Kits Íornecida em
desacordo com o cotado e contratada e em caso de produtos que não sejam de grande
reconhecimento público.
1.4- Todos os itens do objeto deveráo atender a legislaçáo vigente.

il - coNDrçoES DE PARTTCTPAÇÃO

2.í - Poderão participar do presente certame as empresas que:
2.1.1 - Atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentaÉo

constante deste instrumento e seus Anexos.
2.1.2 - Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.

2.2 - Será vedada a participação de empresas quando:
2.2.1 - Oeclaradas inidôneas por ato do Poder Público e não reabilitadas;

Estrada São Françisco, 2013 - Jd. Wanda - CEP 06763-001 Taboão da Serra - SP - Fone/Fax: 4788-9300
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A CÂMARA MUNICIPAL DE TABoÃo DA SERRA torna público para
conhec_imento de quantos possam se interessar que fará realizar licitação na modalidade
PREGAO PRESENCIAL, do tipo MENOPR PREçO GLOBAL, a qual será processada e
julgada em conformidade com a Lei Federal no 10.520/02, Lei Federal no 8.666i93, Lei
Complementar 123106, Decreto Municipal no 025/06, Lei no 8.078/90 e demais normas
complementares e disposições deste instrumento, cujo objeto está descrito neste Edital e
seus Anexos.

A abertura da sessáo pública e a êntrega dos documentos referentes ao
Credenciamento, os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de
Habilitaçáo das empresas interessadas, se dará na Sala de reuniões, localizado na Estrada
Sáo Francisco, 2013 - CEP: 06763-00í - Jd. Wanda, Taboáo da Serra, no dia2910912022
até as 09h30m.

Saliente-se a todos os interessados neste Pregão que, para garantir os princípios da
eficiência, publicidade e transparência, informamos que todos os atos oficiais, informações e
resultados que decorreráo deste processo licitatório, seráo centralizados e devidamente
publicados no DOE-SP, que poderá ser consultado a qualquer momento através do site:
http ://www. i mes p. com. br.
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2.2.2 - Em processo de recuperação judicial, não homologados em juízo, que não
atendam na integra o disposto na Sumula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

2.2.3 - Suspensas de participar de licitaçáo realizada em quaisquer esferas da
Administração Pública Direta e/ou indireta ou impedidas de contratar com os referidos
órgãos, neste Município de Taboão da Serra;

2.2.4 - Reunidas em consórcio, controladas, coligadas ou subsidiárias entre si.

llr- CADERNO DE LrCrrAçÃO

3.1 - O Caderno de Licitaçáo, composto de Edital e Anexos, poderá ser consultado no
Departamento de Licitaçôes da Câmara Municipal de Taboáo da Serra, sito Estrada São
Francisco , 2013, Jardim Wanda, Taboão da Serra - SP, até o último dia útil gue anteceder a

data designada para a abertura do certame e poderá ser adquirido gratuitamente no site da
Câmara Municipal de Taboão da Serra, www.camarataboao.sp.gov.br.

IV - INFORMAçÔES

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 08h't5 às 12h00 e das'14h00 às í7h00, devidamente
protocolado, até o 3o (terceiro) dia útil anterior àquele marcado pata a abertura do
certame,

4.1.1 - Nos termos da lei, somente, serão recebidos por ê-mail, os pedidos de
esclarecimentos e inÍormaçÕes, ou seja aqueles que não implicam em alteração do edital.

V - ESCLARECIMENTO E ]MPUGNAÇÂO AO EDITAL

5.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital desta Licitação perante a Câmara
Municipal de Taboáo da Serra o licitante que não o fizer até o 2o (segundo) dia útil que
anteceder a data da sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação conforme
reza o Art. 41, parágrafo 20 da Lei Federal 8.666/93. As respostas aos esclarecimentos e
eventuais impugnaçôes referentes a presente Licitação serão fornecidos pelo Departamento
de Licitaçôes, desde que devidamente protocolados em original no mesmo setor, sito a

Estrada São Francisco , 2013, Jardim Wanda, Taboão da Serra - SP ate as 17h00min.
5.í.1 - Caso isto nâo ocorra, pressupôe-se que os elementos fornecidos são

suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o direito a
qualquer reclamação para participaçáo no presente certame;

5.1 .2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a(s) impugnação(oes) antes da abertura do
certame;

5.'l .3 - Quando o acolhimento da impugnação implicar alteraçáo do edital capaz de afetar
a formulaçáo das propostas será 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 - Jd. Wanda - CEP 06763-001 - Taboão da Serra - SP - Fone/Fax: 4788-930O
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VI - CREDENCIAMENTO

6.1 - Os documentos relativos ao credenciamento, à proposta de preços e a documentação
de habilitação serão apresentados ao Pregoeiro no local, dia e hora indicados no preámbulo
deste Edital, como segue:

6.í.1 - A Comissão de Licitação reserva-se o direito de consultar os sites
www.tcesp.qov. br ê www.portaldatrans parenc ia.oov.br , a fim de comprovar de que os
participantes não esffio inseridos na relação dos apenados.

6.2 - 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 será retido pelo Pregoeiro para oportuna
juntada no processo administrativo pertinente a presente licitação.

6.3 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintês meios:
6.3.'l - instrumento público de procuração com poderes específicos para formular lances

verbais, interpor e desistir de recursos e praticar todos os demais atos pertinentês ao
certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor;

6.3.2 - 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
ou estatuto, no caso de Sociedade AnÔnima, devidamente acompanhado de documentos de
eleiçáo de seus administradores;

6.3.3 - 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.

6.4 - O Representanle Legal ou o Procurador deverá identiÍicar-se exibindo documento
oficial de identificação que contenha foto.

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

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

6.6.'l - Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários.

EstÍada Sâo Francisco, 2013 Jd. Wanda - CEP 06763-001 - Taboâo da Serra - SP - Fon€y'Fax: 4788-9300
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5.7 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, para se submeter ao
regime especial da Lei Complementar 123106, apresentar, além dos demais documentos
exigidos no item 6.3, os documentos que comprovem sua condiçáo de microempresa ou
empresa de pequeno porte e ANEXO lV.

6.7.1 - A declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de
pequeno porte, deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante.

6.7.2 - A falsidade das declaraçóes prestadas, objetivando os benefícios da Lei

Complementar 123/06, poderá caraclerizar 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 legislaçáo pertínente, mediante o devido processo legal, e

implicará, também, a inabilitação da licitante, se o fato vier a ser constatado durantê o trâmite
da licitação.

6.7.3 - A falta da declaraçáo 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. 30, §4o da Lei Complementar 123106, não conduzirá ao seu
afastamento da licitaçâo, mas táo somente dos benefícios da Lei Complementar 123106,

salvo se a própria licitante desistir de sua participação no certame, na sessão publica de
abertura da licitaçáo, retirando seus envelopes.

VII - DA VAUDADE DO CONTRATO

7.1 - O Contrato oriundo deste Certame terá a validade alé de12 (doze) meses, a partir da
assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do
artigo 57 da Lei Federal 8.666i93, atualizada pela Lei 8.883i94.

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

Estrada Sâo Francisco,20l3 - Jd. Wanda - CEP 06763-001 - Taboão da Serra - SP- Fone/Fax: 47EE-93@
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vilr- DA DOTAÇÃO
8.1 - Os recursos necessários para Íazer frente às despesas do objeto onerarão a dotação
orçamentário: 33903022 do orçamento do corrente exercicio.

À cÂunne MUNrcrpAL DE TABoÃo DA sERRA
EDITAL DE PREGÃO NO 0612022
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇO

A CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
EDITAL DE PREGÃO NO 06/2022
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ
ENVELOPE 2 - OOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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9,2 - ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREçO.
A Proposta de Preço deverá:

9.2.í - Ser apresentada em 01(uma) via, conforme modelo do ANEXO l, impressa em
papel timbrado da Proponente, digitada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu
Representante Legal/Procurador, devidamente identificado;

9.2.1.í - A fim de facilitar os habalhos da Comissão de Pregão, nomeada pelo Ato
da Mesa no 0912021 , bem como dos Licitantes, solicitamos-lhes que preencham o ANEXO l,

devendo o mesmo ser entregue impresso e assinado conforme ANEXO ldeste Edital.
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 a proposta de preço com o valor UNITÁR|O E TOTAL DO ITEM,
expresso em algarismos com duas casas decimais e por extenso ou o formulário impresso
pela resposta eletrônica. Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismos e por
extenso, prevalecerá o em eritenso.

9.2.4.'l - O preço cotado deve ser compatível com aqueles praticados no mercado.
9,2.5 - Conter declaraçáo expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e

despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigaçôes 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
à DETENTORA.

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.

9.2.7 - Visita Técnica: A empresa proponente, por meio de funcionário autorizado fará
obrigatoriamente uma visita técnica aos locais de entrega onde terá conhecimento de como
deverá proceder no ato das entregas bem como avaliar as condiçÕes de recebimento,
espaço físico para descarregamento dos produtos, podendo assim calcular os custos da
logística e garantindo um atendimento de qualidade.
A visita técnica deverá ser agendada pelo departamento de compras no prazo de ate 48
horas que antecede a data da sessão pública para abertura dos envelopes de habilitaçáo, e
poderá ser agendada pelo telefone 11 4788-9300

Estrada São Francisco, 2013 Jd. Wanda - CEP 06763-001 Taboão da Serra - SP- Fone/Fax: 47E8-9300.
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9.í,1 - Juntamente com os Envelopes 01 e 02, deverá ser entregue Declaração dando
ciência de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitaçáo, conforme modelo
constante do ANEXO ll. Tal Declaração deve. obriqatoriamente. ser entreque fora dos
envelopes. sob pena de ser a licitante impedida de oarticipar do certame.
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9.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às 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 - Poderão ser DESCLASSIFICADAS, ainda, as propostas que cotarem preços
inexequíveis ou incompatíveis com os praticados no mercado, tendo como parâmetro o
disposto na legislaçâo vigente.

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

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

9.5 - ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
Habilitação Jurídica (Não será exigida esta documentação neste envelope caso já
tenha sido apresentada no credenciamento). A documentaçâo a ser apresentada para fins
de HABILITAÇAO deverá ser a seguinte:

9.5.1 - Habilitação Jurídica:
9.5.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
9.5.1.2 - Ato constitutivo e alteraçÕes subsequentes, ou contrato consolidado,

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por
açÕes, acompânhado de documentos de eleiçáo de seus administradores;

9.5,í.3 - lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de
prova da diretoria em exercício;

9,5.í.4 - Decreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaçâo para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.5.2 - Qualificação Econômico-Financeira
9.5.2.1 - Balanço Patrimonial e demonstraçôes contábeis do último exercício social, já

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaçáo financeira da
empresa, vedada a sua substituiçâo por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oÍiciais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de
apresentaçáo da proposta.

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

9.5.2.2 - Apresentar, também demonstrativo de lndices Financeiros, extraídos do
balanço apresentado, para fins de análise das condiçÕes financeiras da licitante. Os índices
serão apresentados em números inteiros e de ate 02 (duas) casas decimais após a vírgula
com arredondamento:

6
Estrada Sâo Francisco, 2013 - Jd. Wanda - CEP 06763-001 Taboão da Serra - SP- Fone/Fax: 478E-9300

,\
\t

3
i"""]."

1yç= AC+RLP > a í.oo
PC + ELP

visite o site da Câmara - http:i/lvww.camarataboao.so.qov.br



Gânrara frlttntrtp.rl Dt (Eaboão Da 5err.t
€st,rbo Dc à,io paulo

,rc= 9> a í,oo
PC

ILC =
ILG =
AC
ELP =
PC=
RLP =

Índice de Liquidez Corrente
índice de Liquidez Geral
= Ativo Circulante
Exigível a Longo Prazo
Passivo Circulante
Realizável a Longo Prazo

onde:

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.

9.5.2.3 - Certidáo negativa de pedido de recuperação ludicial 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.

9.6 - Regularidade Fiscal
9.6.1 - 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 Dívida Ativa da
União expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

b) Certidáo de regularidade do ICMS, expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda da
Unidade Administrativa da sede da licitante ou certidáo negativa de débitos tributários
expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo ou declaração de isençáo
ou de não incidência assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da
lei;

c) Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, relativa ao Munícipio sede da
licitante ou declaração de isenção ou de náo incidência assinada pelo representante
legal da licitante, sob penas da lei.

d) Certidáo de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social - CND;
e) Certificado de Regularidade de Situaçáo para com o Fundo de Garantia de Tempo de

Serviço - FGTS;
f) Prova de inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT), nos termos do
Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho;

g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
h) Certidão Negativa de Debitos Tributários Mobiliários, relativa ao Município da sede da

licitante;

Estrada São Francisco, 2013 - Jd. Wanda - CEP 06763-001 Taboâo da Serra - SP - Fon€y'Fax: 4788-9300
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9.6.2 - Seráo aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidÕes
positivas com efeito de negativas.

9.7 - Qualificação Técnica
9.7.1 - Atestado(s) comprobatório(s) de desempenho(s) anterio(es), de atividade

condizente e compatível com o objeto da licitaÉo, em características, prazos e quantidades
mínimas de 50% (cinquenta por cento) do estimado contido no ANEXO ll deste edital para os
itens que concorrer, fornecido(os) por pessoa jurídica de direito público ou privado
comprovado com cópias das Notas Fiscais dos referidos fornecimentos.

a) O(s) atestado(s) deverá(âo) estar em nome da empresa licitante,
b) O(s) atestado(s) deverá(áo) 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.

9.8 - Outras declarações:
o)que apresentará a qualquer tempo documentos necessários à instrução do processo

licitatório, decorrente de diligência que o Pregoeiro entender necessária (Anexo lll);
b)que náo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de

16 anos em qualquer trabalho, salvo na condiçáo de aprendiz, a partir de '14 (quatorze) anos,
conforme disposto no art. 7", XXXlll da Constituiçáo Federal (Anexo lll);

c) que inexiste fato impeditivo à sua habilitação (Anexo lll);
d) que náo está suspensa e/ou impedida de participar de licitação e/ou de contratar

(Anexo lll);
e) para licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que pretendem usufruir o

direito de preferência e/ou benefÍcio da habilitação com irregularidade fiscal: não possuir
qualquer dos impedimentos previstos no §§ 4" e seguintes todos do artigo 30 da Lei
Complementar no 1 23, de '14 de dezembro de 2006 e alteraçôes, cujo termos declara
conhecer na íntegra (Anexo lll e Anexo lV);

0 que náo lhe recai a sançáo de declaraçáo de inidoneidade através de pesquisas feitas
nos sites do Tribunal de Contas do Estado São Paulo (www.tcesp.qov.br) e no Portal da
Transparência (www.portaldatransparencia.qov.br). (Anexo I ll)

x - olsposrçÕes cemrs DA HABILITAÇÃo

10.1 - Os documentos necessários à habilitação deveráo ser apresentados no original ou por
qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de lmprensa Oficial,
devendo os documentos, preferencialmente, ser relacionados, separados e colecionados na
ordem estabelecida neste Edital.

í0.2 - Os documentos aprêsentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se
este prazo não constar do próprio documento, lei especÍfica ou deste edital, será considerado
o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar de sua expediçáo.

1
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10.3 - Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu
Representante Legal ou Procurador, com identificação clara do subscritor.

í0.4 - A aceitaÉo dos documentos obtidos via internet ficará condicionado à confirmação de
sua validade, também por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro, designada pelo Ato
da Mesa no 0912021.

í 0.5 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e
preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo,

10.5.í - se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matríz
(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);

í0.5.3 - se a licitante Íor a malriz e a fornecedora for a Íilial, os documentos deveráo 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 língua estrangeira, este
deverá estar acompanhado da respectiva traduçâo para o idioma pátrio, feita por tradutoÍ
público juramentado.

10.8 A Câmara Municipal, pelo Chefe de Compras, Licitaçôes e Contratos, receberá no prazo
de até 48 horas do encerramento da sessão as amostras relacionadas no Anexo l, da
licitante classificada para ser analisa-las.
10.9 A proponente assume todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas bem como de todas as declaraçÕes de credenciamento e habilitação com as
devidas firmas reconhecidas sob pena de desclassificação, a cámara não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independente da condução ou do resultado do
processo.

10.9.1 - A amostra deverá estar devidamente identificada com o número do item, o
nome da licitante e o número deste processo licitatório e deverá ser entregue para análise
após adjudicação na presença dos demais concorrentes, sob pena de preclusão e análise da
próxima amostra da melhor proposta seguinte e assim, sucessivamente até o Íinal da sessáo
de abertura de propostas, análise de amostras e julgamento.

10.1 0 - Serão critérios de análise das amostras:
10.10.1 - Embalagem: material da embalagem de acordo com o especificado

10.10.2 - Rotulagem/Embalagem Primária: ldentificação do produto, lnformaçáo
nutricional, classificaçáo, marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade, número de lote, peso líquido, número de registro.
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10.10.3 - Embalagem Secundária: ldentificação e marca do produto, data de
fabricação, prazo de validade, número de lote, peso líquido da unidade contida e informaçáo
sobre empilhamento máximo para armazenamento.
Observaçáo: Amostras apresentadas com embalagens furados, abertas, amassadas ou com
rótulos danificados e/ou sem as informações especificadas serão automaticamente
reprovadas.

10.í0.4 - Após analise das amostras apresentadas a câmara municipal do Taboão da
Serra, poderá solicitar a Íicha técnica assinada pelo responsável técnico da empresa
empacotadora ou produtora em papel timbrado e dispensa de registro, Íegistro SIF e registro
de rótulo do produto.

10.10.5 - O produto deverá ser entregue com, no mínimo, 1/3 de sua validade total.
Após a análise da amostra do Kit de Material de Limpeza e Higlene Pessoal, a mesma será
devolvida ficando a cargo da empresa fazer o uso que melhor aprouver.

XI- PROCEDITUENTO E JULGAMENTO DA LTCITAçÃO
í í.1 - O pregão realizar-se-á de acordo com a legislaçáo vigente, as disposiçôes já
consignadas no presente e as que seguem:
í 1.2 - No dia, hora e local designados neste Edital, as proponentes deverão comprovar ao
Pregoeiro a representaçáo para a prática dos atos do certame, nos termos da cláusula 6.2
deste Edital.
í 1.3 - Aberta à sessáo pública do Pregáo, 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 benef Ícios da Lei Complementar 't 23/06. Após'
serão recebidos pelo Pregoeiro, os envelopes - PROPOSTA DE PREÇOS, DOCUMENTOS
DE HAB|L|TAÇÃO e a OeCUnlÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÔES 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.
1í .4 - VeriÍicada 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.

1'1.4.1 - Não caberá desistência de Proposta em hipÓtese alguma, depois de aberto o

respectivo envelope.
11.4.2- Seráo desclassificadas as propostas que náo 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 manifestaçáo de vontade de seu representante.

11.4.3 - As demais propostas seráo classificadas provisoriamente de acordo com cada
item, em ordem crescente de preços.
11.4.3.'l- Havendo empate nos preços oÍertados nas propostas escritas, serão convocados
para disputa verbal de lances todos os proponentes até que se obtenham 03 (três) ofertas de

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

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

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

lll - Conceder no caso de empate ficto, opoíunidade para que a microempresa ou
empresa de pequeno porte mais bem classificada, querendo, apresente proposta de preço
inferior aquela considerada vencedora do certame, nos termos do disposto no artigo 45,
inciso I da Lei complemenlar 123106, sob pena de preclusão.

í í.5.1 - Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte não preencha os
reguisitos para participar da fase de lances, nâo poderá invocar o beneficio do empate ficto.

11.5.2 - O intervalo de empate é sempre entre as propostas dê microempresas e
empresas de pequeno porte e a empresa que ofertou o menor valor, mesmo que entre elas
existam preços ofertados por outras empresas.

Estradâ Sâo Francisco.20l3 Jd. Wanda - CEP 06763-001 Taboão da Serra - SP- Fone/Fax: 478E-9300
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valores distintos. Persistindo o empate, o licitante vencedor seÍá escolhido mediante sorteio,
conforme determinaçáo do art. 45, § 20 da mesma Lei no 8.666/93.

11.4.4 - Definida a classiÍlcação provisória, será registrada na ata da sessão pÚblica, o
resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de empresas participantes,
preços ofertados, propostas eventualmente desclassificadas e a fundamentaçáo para sua
desclassificaçáo e a ordem de classiÍicaçáo provisória.

'11.4.5 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances
verbais aos representantes das licitantes cujas propostas estejam classiÍicadas no intervalo
compreendido entre o menor preço e o preço superior áquele em alé'l0o/o (dez por cento).

11.4.5.1 - Quando não forem verificados no mínimo 03 (três) propostas de preços nas
condiçóes 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.

1'1'.4.5.2 - A redução mínima entre os lances deverá ser de R$í0,00 (dez reais) da
proposta de menor valor.

11.4.6 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas
as sucessivas classificações provisórias, até o momento em que náo sejam ofertados novos
lances de preços menores aos já existentes.

11.4.6.1- Não serão aceitos lances cujos valores Íorem 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.

'l'1.4.6.2 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, permanecendo, para
efeito de classlficação, a última oferta do licitante.

11.4.6.3 - O licitante que, convocado pelo Pregoeiro, desistir ou declinar da
apresentação de lance verbal, estará excluído da etapa de lances, não podendo oferecer
lances na rodada seguinte.
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1í.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, náo só para fins de classificaÇáo, 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 classiÍicada não exercer o benefício de ofertar preço inferior àquele
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.

I 1.6 - Alcançado o preço final na nova proposta apresentada pela microempresa ou
empÍesa de pequeno porte, deverá o Pregoeiro prosseguir mediante análise de sua
aceitabilidade, recusando proposta de preço excessivo ou manifestamente inexequível, e
promovendo a negociação.

11.7 - O Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas pelo critério de menor
preço unitário, consignando-o em ata,

11.7.1 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado
com os parâmetros de preços definidos pela Administração e sua aceitabilidade;

1'1.7 .2 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou o menor
preço para que seja obtido preço melhor.

1'1.8 - Concluída a fase de classificaçáo das propostas, será aberto o envelope de
documentação para habilitação da empresa classificada em primeiro lugar.

1í.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 apresentêm alguma restriÉo, sem que isso impeça
a continuidade de sua participaçáo na licitação;

I í .8.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade Íiscal, 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 Públlca, para a regularizaçÁo da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas com eÍeito
de certidão negativa;

11.8,5 - Decairá do direito à contratação a microempresa ou empresa de pequeno porte
que náo promover a regularização da documentaçáo fiscal no prazo estabelecido, o que
ensejará a aplicaçâo das sançÕes cabíveis e a avaliaçâo de prosseguimento do certame;
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11.8.6 - Não se concretizando a contrataçáo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, a autoridade competente decidirá motivadamente pela revogaçáo ou pelo
prosseguimento da licitação devendo ser observado o seguinte:

í'1.8.6.1 - Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se sagrado
vencedora da licitação, com o beneficio do empate ficto do parágrafo 20 do artigo da Lei

Complementar 123106, 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 benefício 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 1o do artigo 45 da Lei Complementar 123/06;

í í .8.6.2 - No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se sagrado
vencedora da licitaçáo por ter sido desde logo a mais bem classiÍicada, portanto sem o
benefício do empatê ficto parágraÍo 20 do artigo 44 da Lei Complementar 123106, poderão
ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem classificatória para o prosseguimento
do certame ou da contratação, conforme caso, sem a aplicação do beneficio do empate Íicto.

1'1.8.7 - Nos termos do Capitulo Vll, será analisado somente a(s) amostra (s) da
Licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar- Qualquer que seja o resultado da
análise da (s) amostra (s), será expedido num laudo contendo no mínimo alternativamente,
umas das claras expressoes "APROVADA" ou "REPROVADA'. Em caso de aprovaçâo, a

Licitante será declarada vencedora do certame; em Éso de reprovação, será analisadâ a

amostra da Licitante classiÍicada imediatamente após aquela cuja amostra foi reprovada, até
que se obtenha uma amostra aprovada.

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 às licitantes para manifestação da intenção de interpor recurso, nos termos da
Cláusula X deste instrumento.

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

íí.10.1 - Decididos os recursos eventualmente interpostos, observados os trâmitês legais,
será adjudicado o objeto da licitação à licitante vencedora e homologado o certame pela

autoridade competente.

11.1'l - 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 intençáo de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias
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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 deveráo ser protocolizadas, no prazo supra no
Departamento de Licitaçóes e Contratos -'DELICO', das 8h:15 às 12h:00 e das 14h:00 às
17h:00, nos dias úteis, sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recorrer,
manifestada na sessão pública.

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

12.3 - A falta de manifestaçáo imediata e motivada da licitante na sessáo pública do pregáo,
de interpor recurso, importará a sua preclusão.

í2.4 - lnterposto o recurso, caberá ao Pregoeiro recebê-lo, podendo reformar sua decisão ou
encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente paÍa decidir.

12.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

XIII- PREçO E DOTAçÃO ORÇATIENTÁRh

í3.1 - 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 - A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25o/o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de até 25% (vinte e cinco por cento).

xrv - coNDrÇÔes paRl ASSTNATURA DO CONTRATO

14.1 - A adjudicatória será convocada para, no prazo de 03(três) dias úteis contados da
data da convocação mediante prévia notificaçâo vaa meio eletrônico e/ou publicação no DOE,
para assinar o Contrato, podendo esse prazo ser pronogado 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 registÍo de seu preço, sem
prejuizo das sanções descritas na Cláusula XVll deste edital.

14.2 - O 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.
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í4.3 - Se o licitante vencedor recursar-se a assinar o contrato, injustificadamente, os demais
licitantes poderão ser chamados, na ordem de classificaçáo, para fazê-lo, nas mesmas
condições de suas respectivas ofertas, sem pêuízo da aplicação das sançÕes cabíveis e
previstas no edital, conforme art. 11, inciso XXVI, do Decreto n' 25/2006.

XV- RECEBIMENTO DO OBJETO I

í5.1 - A entrega dos produtos deverá ser realizada durante a vigência do Contrato, e os
produtos deverão ser entregue ao Responsável pelo Almoxarifado na sede da Câmara
Municipal de Taboão Serra, localizado na Estrada São Francisco , 20'13, Jardim Wanda,
Taboão da Serra - SP, das 08:00 às 16:00 horas de segunda à sexta feira, no prazo em até
02 (dois) dias úteis após o recebimento do Pedido dos produtos realizado pelo

Departamento de Compras.

í6.1 - O valor do objeto licitado será pago à CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco dias
da data da entrega) dos produtos licitados, mediante a apresentaçáo de Nota Fiscal e/ou
Fatura, instruídos com as respectivas certidÕes:
a) - Certidáo Conjunta Negativa de Debitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
Uniâo expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda;
b) - Certidão de lnexistência de debitos - Sistema de Seguridade Social - CND;
c) - Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço - FGTS.
d) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentaçáo de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT), nos termos do Título
Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
16.2 - O pagamento será feito na Tesouraria da Câmara Municipal de Taboáo da Serra;
í 6.3 - Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da
CONTRATADA, o prazo ficará suspenso até que estas sejam cumpridas.
í6.4 - Quaisquer pagamentos náo isentarão a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicaráo na aceilação dos serviços.

17.1 - O presente contÍato náo será reajustado, porém havendo desequilíbrio Íinanceiro em
decorrência de alteração de preço, será apreciado o pedido desde que devidamente
comprovado.

I
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'18.í - Pela inexecução parcial ou total do ajuste, a Administração poderá aplicar a

CONTRATADA, garantida a esta última prévia defesa, a aplicaçáo das sançÕes previstas no
Capitulo lV da Lei Federal n" 8.666/93, na Lei Federal n" 10.520102 e na Ata de Registro de
Preços e demais normas pertinentes, devendo ser observados os procedimentos contidos no
Decreto Municipal no. 02512006 e demais normas pertinentes, as seguintes penalidades:
18.2 - Advertência escrita;

í8.2.1 - Multa:
18.2.2 - De até 10o/o (dez por cento) do valor da nota de empenho pela inexecuçáo

parcial do objeto;
18.2.2.'l - De até 20% (vinte por cento) do valor da nota de empenho pela inexecuçáo

total do objeto, além da aplicação da pena de suspensáo do direito de licitar e contratar com
a Administraçâo, pelo prazo máximo de até 2 (dois) anos, ou declaração da inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública, a critério da CMTS;

18.2.2.2 - Multa de ate 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho,
quando sem justificativa aceita pêla Administração, a Detentora não retirar a Nota de
Empenho no prazo estabelecido;

18.2.2.3 - Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da Nota de Empenho para

cada dia de atraso na entrega dos produtos;
18.2.2.4 - Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor da Nota de Empenho, por

descumprimento de cláusula contratual.

í8.3 - As penalidades referidas serão aplicadas sem prejuízo das demais sançóes
administrativas ou penais previstas na Lei no 8.666/93.
í 8.4 - As importáncias relativas às multas seráo descontadas dos pagamentos, podendo,

entretanto, conforme o caso, serem inscritas para constituir dívida ativa na forma da Lei, caso
em que estarão sujeitas ao procedimento executivo.

í8.5 - O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimaçáo
da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como divida ativa, sujeitando-se a
devedora ao competente processo judicial de execuçáo.

18.6 - Para aplicação das penalidades fica garantida a defesa previa, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, na hipótese de advertência, multa e impedimento de contratar coma
AdministraÉo Pública e de 10 (dez) dias uteis na hipótese de declaraçáo de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública, contados da intimação.

í8.9 - O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de
Taboáo da Serra, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominaçáo, mediante guia de
recolhimento oficial, que se tornará parte integrante deste processo, ficando autorizado a

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

í8.10 - Ocorrendo a recusa da vencedora do certame em assinar a Ata de Registro de
Preços dentro do prazo estabelecido neste Edital, será aplicada multa no valor de 10% do

Estrada São Francisco- 2013 Jd. Wanda - CEP 06763-001 - Taboão da Serra - SP - Fone/Fax: 4788-9300
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valor da proposta comercial sem prejuízo da aplicaÉo da pena de suspensâo temporária do
direito de licitar ou contratar com a Câmara do Município de Taboâo da Serra, pelo prazo de
até 02 (dois) anos, a critério da Administraçâo, garantida a deÍesa prévia.

lifi;i{l+'s

19.1 - 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 às disposiçóes do
Decreto Municipal no 02512006, Lei Federal no 8.666/93, Lei Federal no 10.520/02, Lei
complementar 123106 e demais normas complementares que disciplinam a presente licitação
e integrarão o ajuste correspondente.

í9.2 - As licitantes devem ter pleno conhecimento de todas as disposiçôes constantes do
Edital, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da
formulaçáo de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste, conforme declaração
prevista nos ANEXOS l, ll e lll.

í9.3 - O desatendimento de exigências formais náo essenciais não importará no
afastamento da licitante, desde que possível a aferiçáo da sua qualificação e a exata
compreensáo de sua proposta durante a realização da sessão pública do Pregáo.

í9.4 - A presente Licitaçáo será procedida e julgada observado o critério de julgamento do
MENOR PREçO POR ITEM.

19.5 - O presente Contrato, nos casos omissos, subordina-se à todas as disposiçÕes
contidas na Lei Federal de Licitações no. 8.666/93, no que couber, e demais alteraçÕes
subsequentes, além de todas as cláusulas e anexos do Caderno Licitatório.

19.6 - A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(áo) manter-se, durante toda a vigência do
Contrato em compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificaÉo exigidas na licitaçâo.

í9.7 - A autoridade competente poderá, a qualquer tempo, motivâdamente, revogar, anular,
julgar deserto ou prejudicado, no todo ou em parte a licitação, sem que tenham as licitantes o
direito a qualquer indenização.
í9.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do inÍcio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na CMTS.

19.9 - 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.

í 9.10 - O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foram constituídos nos termos do Ato da Mesa no

0912021 integrante do processo administrativo pertinente a êsta licitaÉo.

Estrada São Francisco, 2013 - Jd. wanda - CEP 06763-001 - Taboão da Serra - SP - Pone/Fax: 4788'9300
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20.1 - Anexo I - Modelo de Proposta de Preço;

20.2 -Anexo ll - Modelo de Declaração de Cumprimento das CondiçÕes de Habilitaçáo;

20.3 - Anexo lll - Modelo de Declaração de lnexistência de Fato lmpeditivo de Habilitaçáo e
Outros;

20.4 - Anexo lV - Modelo de Declaraçáo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

20.5 - Anexo V - Estimativa de Consumo e Preço Máximo Admitido;

20.6 - Anexo Vl - Termo de Referencia;

20.7 - Anexo Vll - Minuta do Contratual;

20.8 - Anexo Vlll - Carta de credenciamento/ Procuraçáo;

20.9 - Anexo lX - Atestado de Visita Técnica.

Taboão da Serra, í6 de Setembro de 2022.

c SILVA
PRESIDENTE DA C.M.T.
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOs

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL- Ne 06/202.2
Processo Administxativo Íte 32 /2022

OBJETO: "CONTRAIAÇÃO DE EMPRESA ESPECIATIZADA EM FORNECIMENTO

PARCETADO E ESTIMADO DE KIT DE PRODUIOS DE TIMPEZA PARA OS §ERVIDORES DA
CÂMARA MUNIcIPAt DE TABOÃO DA SERRA-.

ITEM UN QTD DEscRrÇÃo Do PRoouro VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1 2 Un fGUÀsANTiÃR,A"FRASCo coM r LrrRos: pRoDUTo ALVEJANÍE, DESINFETANTE E
BAcrERrcrDA urLrzAÇÃo EM cozrNHAS, BANHETRoS, ptsos, AzuLEJos, RÂLos, Erc;
NÁo TNFLAMÁVEL; coMpostÇÁo oulMtcA: PRoDUTo A BASE DE cloRoi coM
HtpocloRtro DE sóDro. HrDRóxrDo E sóDto o-2%, TEoR DE cLoRo AÍtvo 2% A 2,5%
P/P; EMBALAGEM: FRASCO PúSTICO RESISTENTE COM ALÇA CONTENDO 2 LITROS OO
pRoDUTo. o RóTULo DEVE ESTAR DE AcoRDo coM A LEGtSLAÇÃo VIGENTE,
coNSTANDo DE FoRMA CLARA E INDELÉVEL AS INFORMAÇÔES: DADOS DO
FABRICANTE, NOME DO PRODUTO É MARCA, NUMERO DO LOTE, DATA DE
FABRTcAÇÁo, vALTDADE MINTMA DE 06 MESES, coMPosrÇÂo Do PRoDUTo, NúMERo
oo centôx e nectsrRo/NorFrcAÇÃo NA ANVlsA. A EMPRESA vENcEDoRA DEVERÁ
APRESENTAR No pRAzo DE 5 (ClNco) D|AS Após ENcERRAMENTo oo cERTAME,
cóprA AUTENTTCADA ou Ei, sEU oRrcrNAL Do tÁuDo ouE coMPRovE A AÇÃo
BAcrERlctDA FRENTE A cEpAS ESpEclFtcAS DE: SALMoNELLÂ cHoLERAESUIS;
SÍAPHYLOCOCCUS AUREUS; LAUDO OE DETERMINAÇÃO DE TEOR DE CLORO ATIVO;
LAUDo DE DETERMTNAÇÁo Do pH EM MEro AQUoso. LAUDo DE DETERMTNAÇÃo oA
ÊsrABtL|DADE DE PRATELETRA. rAUDo DE DETERMTNAÇÃo DAS cARAcrERlsTlcAS
oRGANoLÉprcAs E LAUDo DE DETERMTNAÇÀo DE poÍENCIAL HtDRocENlÔNlco (PH
PURo), EMITIDoS PoR LABoRATÓRIo CREDENCIADO PELA ANVISAA/IGIúNCÁ
sANtrÁRtA

R$ 3.50 Rg 7,oo

2 1 Un

-wE 

VERA pAR EVtrAR o RESSECAMENTo DAs
MÁos; pRoNTo uso, sEM ENXAGUE: SECAGEM RÁPtDA; tNcoLoR;ATóxtco; ouE
APRESENTE uM oDoR oARACTERisÍlco; coM pH BALANCEADo; QUE SEJA rNDlcADo
PARA HIGIÉNE E ANTISSEPSIA DAS MÁoSi COM ALTO PODER GERMICIDA,
coMpostÇÁo: ALcoHoL, oARBoRMER, ALoE vERA, AouA (vvATER). EMBALAGEM:
rmsco desrsrerurE coNTENDo sooML coM VÁLVULA puMP; o RóTULo DEVE ESTAR
DE AcoRDo coM A LEGISLAÇÂo VIGENTE, CONSTANDO OE FORMA CLARA E
rNDELÉVEL AS tNFoRMAÇôES: DAoos Do FABR|CANTE, NoME Do PRoDUTo E MARCA,
NúMERo DE LorE, DATA DE FABRTCAÇÁo, VALTDADE MIN|MÂ DE 24 MESES.
coMPoSIÇÁo Do PRoDUTo, NÚMERo DO CEATOX E REGISTRO/NOTIFICAçÂO NA
ANVISA. A Ei,PRESA VENcEDoRA DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS
Após ENcERRAMENÍo Do cERTAME, cóplA AUTENTTCADA ou EM sEU oRTGINAL Do
LAUDo ouE coMpRovE A AÇÁo BAcrERrcrDA FRENTE A CÊPAS ESpEclFrcAs DE:
SALMONELLA cHOLERÂESUIS; STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS
AERUGINOSA E ESCHERICHIA COLI; LAUDO DE DETERMINAÇÁO OE TEOR DE
pRrNclpto ATrvo, LAUDo DE DETERMTNAÇÂo Do pH puRo Ê pH EM MEto Aeuoso,
LAUDo DE pEsoursA E TDENTTFTCAÇÃo DE pATócENos. LÂuDo DE CoNTAGEM TorAL
DE BACÉRAS, LAUoo DE oETERMTNAÇÁo DA ESTABILIDADE AcELERADA, EMlrlDos
PoR tABoRATÓRIo CREDENCIADO PELA ANVISA / MGILÀNCA SANITÁRIA

R$ 11,00 R$ 11.00

\)
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R$ 6,90 R$ 6.901 Un DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA BACTERICIDA, LIQUIDO VISCOSO
TRANSLUCIDO, COR AMARELA PALHA, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO,
HIPOCLORITO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA ALCALINIZANTES, COADJWANÍE,
sEouEsrRANTE. FRÂGRANCtA E vEtcuLo, rNrBrDoR DE p_RoLtFERAÇÁo DE
IUICRORGANISMOS CAUSADORES DE MAUS ODORES, AÇAO FUNGICIDA E
BACTERIcIDA, EMBALAGEM coM 2 LITRoS - FRAGRANClA A ESCOLHER NO MOMENTO
DA EMrssÃo DA AF APRESENTAR REGrsrRo Do pRoDUTo JUNTo Ao MtNtsrÉRto DA
SAÚoEJANVISA

R$ 23,30 R$ 23,30Un sÀBÃo a-outDo c/ AMACTANTE, coMposrÇÃo: LTNEAR ALeutL BENZENo suLFoNATo
DE SÓDIo, ESPESSANTE, SEQUESTRANTE, CoADJUVANTES, ALCALINIZANÍE.
BRANoUEADoR ópTlco. coNSERVANTE. opAcrFtcANTE, FRAGRÂNCtAS E vElculo.
coNTENDo ÍENSoATIVo BIoDEGRADÁVEL, EMBALÂGEM ADEOUADA DE 1,5 ML, COM
VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DÂ FABRICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE
IMPRESSO NA EMBATÂGEM, APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO
MrNtsrÉRro oA SAúDE/ANV|sA E AUToRTzAÇÃo oE FUNctoNAMENTo DA EMPRESA
APRESENTAR FrcHA DE tNFoRMÂÇÁo DE SEGURANÇA DE pRoDUTo eulMtco - FtspQ,
DE ACORDO COM NBR, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS
PROCEOIi'ENTOS ADM, DETERMINADOS PELA ANVISA

1

R$ 3,00 R$9003 Lln DÉÍERGENÍE LIQUIDo NEUTRo coM GLTCERINA: PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E
UrENSÍLros DE coztNHA: CARACTERISICAS: DESÉNGoRDURANTE, BToDEGRADAVEL,
HTPoALERGÊNrco, ASpEcro LieutDo vlscoso, NEUTRo, TESTADo
DERMATOLOGICAMENTE. COMPONENTES ATIVOS: LINEAR ALOUIL BENZENO
suLFoNADo DE sóDro, TENSoATTvo BToDEGRADÁVEL: coMPosrÇÃo. ÁcuA,
COMPOSTOAIIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES,
SEoUESTRANTE, CoRANTE E FRÂGRÂNCA, EMBÂLAGEM: GAúO PúSTICO
RESISTENTE CONTENDO 5 LIÍROS DO PRODUTO, REEMBAI.ÂDOS EM CAIXA DE
PAPEúoi o RÓTULo DEVE ESTAR DE AcoRDO COi, A LEGISLÂÇÁO VIGENIE,
coNsÍANDo DE FoRMA CLARA E rNDELÉVEL AS tNFoRMAÇóES: DADos Do
FABRICANTE. NOME DO PRODUTO E MARCA, NUMERO OO LOTE. DATA DE
FABRTcAÇÃo, VALTDADE MÍNtMA DE-36 MESES, coMpostÇÂo Do pRoDUTo, NúMERo
Do cEATox, REGrsrRo/NorFrcAÇÁo NA ANV|SA E coNTER A tNFoRMAÇÀo ouE o
PRoDUTo É TESTADo DERMAToLoGICAMENTE. A EMPRESA VENCEDORÂ DEVERÁ
APRESÉNÍAR No PRÂzo DE 5 (cINco) DIAS APÓS ENCERRAMENTO DO CERTAME,
cóplA AUTENTTCADA ou EM sEU oRTGTNAL Do rAUDo DE DETERMTNAÇÃo Do PH
puRo. LAUDo DE DFTERMtNAÇAo Do rEoR DE pRrNclpto ATtvo ANrôNrco, LAUDo DE
DETERMTNAÇÃo DE BToDEGRÂDABTLtDADE, LAUDo DE porENctAL DE SENSIBILtzAÇÀo
curANEA E LÁuDo DE DETERMTNAcÁo DAS CARACTERísIcAS oRGANoLÉpIcAS,
EMrrDos poR LABonnrónto cnEóeruclADo PELA ANV|sÂ/vtctúNcrA sANrrÁRA,
cÓPA oo cERTIFICADo Do PRoDUTo EMITIDO PELO FABRICANTE,

R9 3,20 R$ 6.406 2 Un ESPONJA PARA LIMPEZA, ESPONJA PARÂ LAVAGEM OE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL
DUpLA FACE. siNTÉTtcA pARÂ LrMpEzA - ESPUMÂ DE poltURETANo, coM ABRAStvo
EM UMA FACE, ANÍrBAcrÉRlAs; FoRMATo ouADRAoo. MEDTDAS ApRoxlMADAs
NARÁVEL ío%): 12 cM x 8 cM x 2 cM DE ESPESSURÂ

R$ 2,90 R$ 2,907 1 Un FDE AÇo, BToDEGRADÁVEL; sEM PERFUME; EMBAIAGEM coM pESo LioutDo
MíNIMo DE 60 (SESSENTA) GRAMAS, coMPoSTo DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO
EM SACO PLASTICO, PACOTE COM 08 UNIDADE EMBAI"ADO DE FORMA ADEOUADA

R$ 8,90 R$ 8,908 1 Un LUSÍRAúóvErs. EMULSAo AeuosA cREMosA. pERFUMADo, PARA supERFtctE EM
GERAL (EXCETO PISO), FRASCO DE MATERIAL RESISTENTE COM 2OO ML, EMBALADOS
EM CAIXA, COMPOSTO DE CERA MICROCRISTALINA, OLEO PARAFINICO, SILICONE,
ALCA_LIZANTE, ESPESSANTE, TENSOATIVO. FORMALDEIDO, SOLVENTE ALIFATICO,
PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A
VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM, DETERMINADOS
PELA ANVISA

R6 9,00 R$ 9,00

;à,-rÀ u
LÔ

I 1 Un LrtúpADoR MULÍrt,So, usóacERAL, ASeECTo: LloutDo tNcoloR, coMpostÇÃo:
ALeutL BENzENo suLFoNATo DE sóD!o. ÁLcool EToxrLADo, coADJWANTES,
SEQUESTRANTE, PERFUME E ÁcuA, ARoMA: TRADlctoNAL, FRASco púsTlco coM
TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, sOOML, UNID, OE MEDIDAi UNITARIO RODUTO
SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO OA ENTREGA. AOS PROCEDIMENTOS ADI/I,
DETERMINADOS PELÂ ANVISA

;C
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R$ 3,50 R$ 7,001A 2 LJn PEDRA SANITARA (DÉSODORIZADOR SANIÍARIO). ODORIZANTE SANITARIO. PRODUTO
SANEANTE COM NOTIFICAÇÁO NA ANVISA. SUBSTÂNCAS ODORIZANTES, EM ASPECTO
SÓLIDO, coM FURo No MEIO PARA ENGATE DO SUPORTE PúSICO, ACOMPANHAOA
DE SUPORTE PúSTICO PARA PRENDER AO VASO SANITÁRIO. COM 30 A 4OG.
APRESENTAÇÁO EM CAIXA CONÍENDO UMA UNIDADE E UM SUPORTE PúSÍICO,
FRAGRÂNCAS DIVÊRSAS, TIPO EUCALIPTO, FLORAL, IÂVANDA, JASMIN. NÚMERO DA
AUTORIZAÇÁO DE FUNCIONAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÁO
E PRAZO OE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDAOÊ DE NO
MíNIMO 18 MESES, A CONTAR DO RECEBIMENTO

11 Un DESINFEÍANÍE DE AMONIACO COMPOSIÇÃO LINEAR ALOUIL BENZENO SULFONATO DE
SÔDIo, LAUREL ÉTER SULFATo DE SÓoIo, INGREDIENTES AÍIVOS, CONSERVANTES.
TENSOATIVO. CORRETOR OE PH. SEOUESTRANTE, OPACIFICANTE, ESPESSANTE.
FRAGRÂNCA E VEICULO, EMMLAGEM DE 5OO ML, COM REGISTRO NA ANVISA

R$ 11,00 R$ 11,00

1 Un SABÁO EM PEORA GLICERTT.IAOO: PACOTE COM 5 BARRAS OE 2OO G, PRODUTO DE
MULTIUSO UTILIZADO NA LAVAGEM DE ROUPAS, LOUÇAS E UTENSILIOS OE COZINHA
EM GERÂL: CARÂCTERISTICAS: NEUTRO E ISENTO DE CORANÍES; COMPOSIçÃO
OUiMICA: SA&ÁO A BASE DE ÁCIDOS GRÁXOS VEGETAIS E OE SEBO. GLICERINA,
SEQUESÍRANTE E AGUA: EMBALÂGEM: BARRA DE 2OO GRAMAS, ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM PúSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 05 BARRÂS, REÉMBALADA EM
CAIXA DE PAPEúO, TENDO SUAS ABAS INTERNAS E EXTERNAS LACRADAS COM FITA
GOMADA OU OUTRO MÉÍODO. O RÓTULO DEVE ESÍAR DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONSTANDO DE FORMA CLARA É INDELÊVEL AS
INFORMAÇÓES: DADOS DO FABRICANTE, NOME DO PRODUÍO E MARCA, NÚMERO DO
LOTE. DATA DE FABRICAçÃO, VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESÊS. COMPOSIçÂO DO
PRODUÍO, NÚMERO DO CEATOX, REGISTRO/NOÍIFICAÇÃO NA ANVISA Ê CONSTAR
QUE O PRODUÍO É DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, A EMPRESA VENCEOORA
DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS ENCERRAMENTO DO
CERTAME, CÓPIA AUTENTICADA OU EM SEU ORIGINAL DO LAUDO DE DETERMINAÇÁO
DA ALCALINIDADE ÔXIOO DE SÓDIO; LAUDO DE DETERMINAÇÁO DO PH EM MEIO
AQUOSO (PH 1%): ESTUDO DE AVALIAÇÁO DE COMPATIBILIDADE DÉRMICA EM
HUMANOS, LAUDO OE IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMÁRIA. LAUDO DE IRRITABILIDAOE
DÉRMIcA ACUMULADA E LAUDo DE SENSIBILIzAÇÁo DÉRMICA, ALÉM DE COMPROVAR
SUA SEGURANÇA PERANTE AO ÔRGÁO FEDERAL AM/ISA E SER
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E APROVADO. TODOS OS tÂUDOS/ ENSAIOS
DEVERÂO SER EMITIDOS POR LABORATÔRIO CREDENCIADO PELA ANVISA/ VIGIúNC|A
SANITARA,

R$ 16,00 RS 16,00

13 2 Un sAco DE Ltxo 100 LtTRos. REFoRÇADO, CONFECCTONADOS COM RESTNAS
TERMOPúSTICAS VIRGENS OU RECICLÁDAS COM SOLDA CONTiNUA, UNIFORMÊ E
HOMOGÊNEA, SACO NA COR PRETA. MEDINDO 75X1OsCM, PARA ACONDICIONAMENTO
DE LIXO CLASSE I, TIPO E, COM CAPACIOADE PARA ATÉ 20 KG, ACONDICIONAOO EM
SACO PúSTICO CONTENDO íOO UNIOADES, COM 20 INFORMAÇÔES DO PRODUTO, O
PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORÍVIA ABNT NBR 9191:2008 E
PORTARIA INMETRO, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR EM 05 (CINCO)
DIAS, APÓS O ENCERRAMENTO DA SESSÁO , CÓPIA AUTENTICADA OU ORIGINAL DO
ENSAIO REALIZADO PELOS LABORATÔRIOS ACREDITADO PELO INMETRO EMITIDO NOS
ÚLÍIMos 18 MESES coMPRoVANDo oS CRITÉRIoS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS
NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008, CÓPIA DO CERÍIFICADO DE REGISÍRO DO
FABRICANTE NO CADASTRO TÉCNICO FEDERÂL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE
POLUIDORAS OU UTILIZADORÂS DE RECURSOS AMBIENTAIS, CONFORME INSÍRUÇÃO
NORMATIVA IBAMA N'6/2013 E CÓPlA AUTENTICADA CERÍIFICADO EMITIDO PELA ABNT
OU SIMILIAR DENTO DE SUA VALIDADE.

R$ 22,00 RS 44,00

14 1 Un PAPEL HIGIÊNICO, i/IATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LÂRGURÂ11
CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPtA, COR BRANCA, CARACIERISTICAS
ADICIONAIS EXTRAMACIO, COM 4 UNIDADES

R$ 8,80 R$ 8,80

R$ 3,90 R$ 7,8015 2 Un CREIVIE DENTAL: INGREDIENTES ATIVOS: COiITÉM FLUORETO DE SÓDIO (1450 PPM DE
FLÚOR). TRTCLOSAN 0,3%. OUTROS TNGREDTENTES: ÁGUA, GLTCERTNA, SORBTTOL,
sllrcA HTDRATADA, LAURTL suLFATo DE sóDro, copoLlMERo pvM/MA,

AROMA,CARRAGEMA, SACARINA SÓDICA, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CORANÍE BRANCO CI
77891

í6 2 Un SABONETE: SODIUM LAUROYL ISETHIONATE. SIEARIC ACID, SODIUM STEARATE,
SODIUM OLEATE. SODIUM PALI,lITATE. SODIUM LINOLEATE, SODIUIV] LAURATE, SODIUM

R$ 2,90 R

c

§:+v'
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MYRISTATE. AOUA, LAURIC ACID, SODIUM ISEÍHIONATE. SODIUM C14.16 OLEFIN
SULFONATE, SODIUM CHLORIDE, PARFUM, DIPROPYLENE GLYCOL, TITANIUM DIOXIDE,
PROPYLÊNE GLYCOL, ZINC OXIDE, ETIDRONIC ACID

17 1 Un ESCOVA DENTAL: ADULTO ApRovADA pELq ASSocAÇÃo BRÂslLEtRA DE
ODONTOLOGIA ABO COM CÉRDAS DE NYLON EXTRAMACIA, COM 03 FILEIRAS DE
TUFOS. APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS, CABO RETO. ANÂTÔMICO,
MEDINDo cERcA DE 13 CM, EM POLIPROPILENO ATÓXICO (CABO OPACO) OU EM PET
(CABO TRANSPARENTE

R$ 13,50 RS 13,50

18 1 Un CAIXA DE REFORÇADO ÍESTE GRAMATURA (G/M1 PADRÃO E TOLERÀNCIA
579,550, 666 COLUNA (KGF/CM'1) P
PADRÁo E ToLERÂNCA 6 (KGF/C
PADRÁo E ToLERÂNCÁ 5

ADRÃo E ToLERÂNCA 6,0 ESTOURo. MULLEN
M1 pADRÁo E ToLERÂNcA 6 ÉsPESsuRA (MM)

R5 16.00 R$ 16,00

Totâl do orçamento estimativo é de R$

Obs.: Os materiais acima descritos deverão atender a descrição do Anexo VI - Termo de Referencia

Obs 1: Os materiais que não estiverem relacionadas na listã especificada poderão ser comprados pela Câmara

Municipal de Taboão da Serra, em qualquer momento mediante orçamento prévio.

Todos os materiâis aqui descritos estão em quantidades estimadâs.

..}. hij
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ANEXO II

MODELO DE OECLARAçÂO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIçOES DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NOO6I2O22

PROCESSO No 32J2022

Objero: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNESIMENTO
pAirCELAoo E ESiIMADo DE KIT DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA oS
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

Prezados Senhores,

pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no lnciso Vll do

artigo 40, da Lei Federal n 10.520 de 18.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que

cumpriremos plenamente os requisitos de habilitaçáo exigidas neste Edital'

Local, de

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

Estrada Sâo Francisco, 2013 - Jd. Wanda - CEP 06765-001 - Taboão da Sera SP - Fone/Fax: 4788

SF
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE
HABILITAçÃO

(PAPEL TTMBRADO DA EMPRESA)

PREGÃO PRESENCIAL NO 06/2022

PROCESSO No 342022

ObJEtO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO
PARCELADO E ESTIMADO DE KIT DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICTPAL DE TABOÃO DA SERRA.

A empresa- inscrita no CNPJ sob no 

-, 

por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a), portador (a) da cédula de identidade RG
no inscrito no CPF/MF sob no-, DECLARA, sob as
penalidades cabÍveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitaçáo, bem como concorda
plenamente com as condições do Edital e seus anexos.

a) Que apresentará a qualquer tempo, documentos necessários á instrução do
processo licitatório, decorrente de diligência;

b) Que náo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos ê
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condiçáo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no art. 70, XXXlll da
Constituição Federal;

c) Que inexiste fato impeditivo a sua habilitação no certame;
d) Que náo está impedida e/ou suspensa de contratar com qualquer órgão público

de Taboâo da Serra;
e) Que reúne condiçôes de apresentar no momento oportuno á época da assinatura

do contrato, caso seia vencedora do certame, os laudos dos produtos que o
exigem em conformidade com o Anexo l, conforme consolidados na Súmula '14

do TCE;
Declara, ainda, que esta empresa cumpre com o disposto no artigo 70, inciso XXXlll da
Constituição Federal.

Local de

(assinatura e identificação do responsável legal/procurador da licitante)
Nome:
RG:
Cargo:

Estrada Sâo Francisco, 2013 Jd. Wanda - CEP 067ó5-001 - Taboâo da Sena - SP - F
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ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL N"O6/2022
PROCESSO N" 3212022

objeto: çSNTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO
PARCELADO E ESTIMADO DE KIT DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS

SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA.

DEçLARAÇÃO DE QUE ESTÁ ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE pEaUÉNO pORTE NOS TERMOS DO ARTIGO 30 DA LEI COMPLEMENTAR No

12}12006, CASO SE ENQUADRE NOS TERMOS DESSA LEG]SLAçÃO MAIS

BENÉFICA.

(PAPEL TTMBRADO DA EMPRESA)

A (nome da licitante) , qualificada como

microempresa (ou empresa de pequeno porte) por seu representante legal (doc. Anexo),

inscrita no CNJP sob tro 

-, 

com sede à

declara paÍa oS devidos fins de direito que está enquadrada como Microempresa - Me ou

Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos do artigo 3o da Lei complementar no 123, de

14 de dezembro de 2006. Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

Local, 

- 

de de 2022.

(assinatura e identificaçâo do respons ável legal/procurador da Iicitante)
Nome:
R.G.:

,,* *
Francisco. 2013 - Jd. Wanda - CEP 067ó5-001 - Taboâo da Serrâ - SP Fone/Fax: 478 aÀgI OÀO .o
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oRçAMEr{Ío EsnMAnvo ANEXO - V

PnEGÃO rí. 06/22

PROCESSO Ít'32/22

LoTE ,I

Rs s65.5r4,E8 R5 íX.033,60 RS s32.602,40 R1540.716,96

Média €srimade R§ 540.715,95 lquinhêntos ê qúarênte mll a sêtecGnto, ê derêsêis Íêab e novênta e sêB cêntâYos)

CheÍ€ de Comprãs,liciteçõês ê contratos.

Rt 552.602,40 RS 229,90 RÍ 540.7r6,96rt 5011.033,60 Rt 234,952352 Rt 24O,4a Rl zlra,foRr 565.5t4,8S1LIHPESÁ E HIGIEN€ UND1

QÍDÊ

unld. ESÍttlaD^
Unltárlo

subtotàl
UnÍúrlo

@
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VALOR
UNIÍARIO

VALOR
TOTAL

UN QTO DO PRODUTODESCITEM

R$ 3,50 RS 7,002 Un RlA. FRASCO COM 1 LITROST PRODUTO ALVEJANIE, DESINFETANÍE E

BAcrERtctDA urLrzAcÃo EM cozlNHAS, BANHEIRoS, Plsos, AzuLEJos, RALos' ETC:

NÁo TNFLAMÁVEL; coúpostÇAo ouiMlcA: PRoDUTo A BASÉ DE cLoRo; coM
HrpocloRrro DE sóDro. HIDRóxlDo E sÓDlo o-2"/", TEoR DE cloRo ATlvo 2% A 2,5%

P/P; EMBALAGEM: FRASCO PúSTICO RESISTENTE COM ALÇA CONTENDO 2 LITROS DO
pRoDUTo. o RôTULo DEVE ESTAR DE AcoRDo coM A LEGISLÂÇAo VIGENTE,

coNsrANDo DE FoRMA CLARÂ E INDELEVEL AS INFoRMAÇÔES: DADos Do
FABRTCANTE. NoME Do PRoDUTo E MARCA, NÚMERo Do LorÊ. DATA DE

rÀÉnrõÀçaô, vnr-roADE MINIMA DE 06 MESES, COMPOSIÇÃODO PRODUTO, NÚMERO

oó ôúrôxÊ necrsrRo/NorlFtcAÇÁo Nn eruvtse. e ellÉResA vENcEDoRA DEVERÁ

APRESENTAR No pRÂzo DE 5 (clNCo) DIAS APÓs ENcERRAMENTo Do CERTAME,

cÔPA AUTENTICADA OU EM SEU ORIGINAL DO IÂUDO OUE COMPROVE A AÇAO

BAcrERrcrDA FRENTE A oEPAS EsPÉclFlcAS DE: SALMoNELLA cHoLERAESuls;
STAPHYLOCOCCUS AUREUS; LAUDO DE DETERMINAÇÂO DE TEOR DE CLORO ATIVO;

üuoó of óerenratNAÇÁo Do PH EM Meto eouoso, regoo DE DETERMINAÇÀo DA

ESTABILTDADE DE pneÍerrtRn, LAUDo DE DEÍERMINAÇÁo DAS cARAcrERisrlcAS
ónónNOreprrcas e LAUDo DE DETERMINAçÂO DE POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (PH

ãuÀoj Éúúroos poR LABoRATôRto cneoÉHcnoo peu ANVISA /lclúNcte

UA SANI

sANtrÁRtA
R$ 11,00R$ 11.00Un

COMPOSIÇÂO] ALCOHOL, CARBORMER, ALOE VERA. AOUA (WATER), EMBALAGEM:

rnesco riEstsrerutE coNTENDo 50oML coM vALVULA PUMP; o RÔTULo DEVE ESTAR

DE ACoRoo COM A LEGISI-ÁÇÂO VIGENTE, CONSTANDO DE FORMA CLARA E

INDELÉVEL AS INFORMAÇÔES: DADOS DO FABRICANTE, NOME DO PRODUTO E MARCA,

NúMERo DE LorE, DATA-DE FABRIcAÇÃo, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES'

CóúÉósrçÀo oo pRoDUTo. NúMERo Do cEATox E REGlsrRo/NorlFlcAÇÃo NA

ANVtsA. A-EMPRESA vENcEDoRA DEVERÁ APRESENTAR No PRÂzo DE 5 (clNco) DIAS

Após ENCERRAMENTo Do CERTAME, cÓPlA AUTENTICADA ou EM sEU oRIGINAL Do
tAUDo ouE coMPRovE A AçÃo BAcrERlclDA FRENTE A CEPAS ESPECIFICAS DE:

SALMONELLÂ CHOLERÂESUIS; SÍAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS

AERUGINOSA E ESCHERICHIA COLI; LAUOO DE OETERMINAÇÃO DE TEOR DE
pRrNcipro ATrvo, l.^uDo DE DETERMINAÇÁo Do PH PURo E PH EM MElo AQUoso
LAUDo DE pEsoutsA E IDENTIFIcAÇÁo DE PATÔGENos, LAUDo DE CoNTAGEM ÍoÍAL

apRESENTE uM oDoR CARACÍERisrlco; coi, PH BALANCEADoi ouE sÉ
PARA HIGIENÉ E ANTISSEPSTA DAS MÁOS; COM ALTO PODER GERMICIDA'

ÍA RE ENTOCAM DASEVIRA o SSERALONDO ELo GEEI,1 L CONÍE70o/o.
EUóxrcoT oE RÁP NCOLOR,EMS DA;oNTPRO Uo SSMÂo

ITÁ
LERADA EMITIDOSDA ABST ACELI DADEDETEDE RBACTÉ IAS DU Do E nurueÇÁo

RNVISA G LÀNC SANDENCIADRE PEoORP II ABORA CóRro
R$ 6,90 R$ 6,90OESINFETANÍE, CATEGORIA BASICA RESTRITA

TRANSLUCIDO, COR AMARELA PALHA, PRINCIPIO AÍIVO TENSOATIVO ANIONICO,

HIPOCLORITO DE SODIO, COMPOSICAO BÂSICA ALCALINIZANTES, COADJUVANTE,

seouesrnetre, FRAGRANCIA E vElcuLo, INIBIDoR DE P-RoLIFERAÇÁo DE

MICRORGANISMOS CAUSADORES DE MAUS ODORES, AÇÃO FUNGICIDA E

BAcrERtctDA. EMBALÂGEM coM 2 LlrRos - FRÂGRÂNcÁ A ESCoLHER No MoMENTo
óÀ er,,tr§sÀó oa er. ApRESENTAR REGtsrRo oo PRoDUTo JUNTo Ao MlNlsrÉRlo DA

BACTERICIDA, LIQUIDO VISCOSO

SAÚDE/ANVISA

3 Un

R$ 23,30R$ 23,30

DE SÓOIO, ESPESSANTE, SEQUESTRANTE. COADJUVANTES, ALCALINIZANTE,
ánaHouúóon oprtco, coNSERVANTE, oPAclFICANTE, FRAGRÂNclAS E vEículo
coNTÊNDo rENsoATlvo BIoDEGRADÁVEL. EMBALAGEM ADEoUADA DE 1,5 ML. coM
úÁLTDADE MíNIMA oE 24 MESES A PARTIR DA FABRIcAÇÃo, NÚMERo DE LorE
IMPRÉSSO NA EMBALAGEM, APRESENÍAR REGISTRO OO PRODUTO JUNTO AO

MtNtsrÉRro DA SAúDE/ANVISA E AUToRtzAÇÂo DE FUNcIoNAMENTo DA EMPRESA
ÁÊÀÉsÉruiÀn rrcxn DE TNFoRMAÇÁo DE sÉcunauçe oe enoDUTo QUÍMlco - FlsPo,
DE ACORDO COM NBR. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA' AOS

ouioo cl emcretrE, coMPost LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO

PROCEDIMENTOS ADM, DETERMINADOS PELA ANVISA

4 Un

Estrada São Francisco.20l3 Jd. Wanda CEP 06765-001 - Taboão da Serra - SP - Fone/Fax: 47

tr rC

ANEXO VI - TERMO DE REFERENCIA
PREGÃO PRERSENCIAL NOO6/2022
PROGESSO No 32t2022

Objêro: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO
E ÉsflMADO DE KIT DE PRODUTOS DE LIilIPEZA PARA OS SERVIDORES OA CÂÍÚARA
TIUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA.

1

2 1 VERÁ
SEM ENXAGUE;

INDICADO

1

1
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Esrada São Francisco.20l3 Jd. Wanda - CEP 06765-001 - Tâboão da Serra SP Fone/Fax: 4788

R$ 3,00 R$ 9,00ÓETÉRGENTE LÍOUIDO NEUTRO COM GLICERINA: PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E

UrENSíLros DE cozrNHA; cARAcrERlsrlcAs: oESENGoRDURANÍE. BIooEGRADAVÊ1,
HtpoALERGÊNrco, AspEcro LÍoutDo vlscoso, NEUTRo, TESTADo
DERMATOLOGICAMENTE. COMPONENTES ATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO
SULFONADO DE SÔDIO, TENSOATIVO BIOOEGRÂDÁVEL; COMPOSIÇÁO: ÁGUA'
COMPOSTO ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES,
SEQUESTRÂNTE, CORANÍE E FRAGRÂNCIA, EMBAIÁGEM: GAúO PLÁSNCO
RESISTENTE CONTENDO 5 LITROS DO PRODUÍO, REEMBAI.ADOS EM CAIXÂ DE
pApEúo; o RóTULo DEVE ESTAR DE AcoRDo coM A LEGISLAÇÃo vIGENTE,
cotstnNoo oe roRMA CLARA E TNDELÉvEL AS INFoRMAçÔES: DADos Do
FABRICANTE NOME DO PRODUTO E MARCA, NUMERO DO LOTE DATA DE

FABR|cAcÃo. vALtDADE irlNtMA DE 36 MESES, coMPoslÇÁo Do PRoDUTo, NÚMERo
oo cúrôx, REGrsrRoi NortFtcAÇÃo NA ANVIsA E coruieR e tlronueçÁo ouE o
pRoDUTo É TESTADo DERMAToLocIcAMENTE. A EMPRESA vENcEooRA DEVERÂ

APRESENTAR No pRAzo DE 5 (ctNco) DIAS APÓs ENcERRAMENTo Do cERTAME,
cóptA AUTENTTCADA ou EM sEU oRlclNAL oo LAUDo oE oETERMINAÇÁo Do PH
puRo, LAUDo DE DETERMINAÇÃo Do rEoR DE PRlNclPio ATlvo AN|ÔNlco, LAUDo DE

oÉrÊáúrulÇlo oe atooecúoestrtonDE, LAUDo DE PorENctAL DE sENSlBlLlzAÇÁo
õÚrÃuee E üuoo oE DETERMTNAÇÁo DAS cARAcrERisrlcAs oRGANoLÉPTlcAS,
ÉúÉroos pon Laeonarónto cneóeNctADo PELA AwlsA ,/lGlúNclA sANtrARlA,
cÓPIA Do cERTIFICADO DO PRODUTO EMITIDO PELO FABRICANTE

5 3 lJn

R$ 6,40R$ 3,20ESPONJA PARA LIMPEZA, ESPONJA PARA LAVAGEM DE L

DUpLÂ FACE, stNTÉT|cA PARA LIMPEZA - ESPUMA DE PoLluRETANo, coM ABRASIVo

EM UMA FACE, ANTIBACTÉRAs: FoRMATo QUADRADo. MEDIDAS APRoxIMADAS

OUÇAS E LIMPEZA EM GERAL

ARÁVEL 10% 12CMX8 CM X 2 CM DE ESPESSURA

ENTA
cEM PESOM o U DOoBAEM TAGP RFE MEUESo ED G L;BED AÇO

cr NADOoN DIoACDEo ACOc Mo POSTDE 60 ES SS GRAMÂSÍ IN MO ( )
R ADEQUADAEE DMBAIADO FE oCOMTE U08 IN DADLASTIP oC oCsAcoEM

6 2 Un

R$ 2,90 R$ 2,90I 1 Un

RS 8,90R$ 8,90un

ALCA.LIZANTE, ESPESSANTE ENSOATIVO, FORMALDETDO, SOLVENTE ALIFATICO,
penrúue e ncue, EMBALADo EM FRASco PLASTIco, PRoDUTo suJElÍo A
VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS

MATERI
STA

EMEP PU RFIE clRPE UMADOFOSAREMMUE AOUOSALSAO cSUL RAST
LÂDO sEMBATEN 200E REL STEslcFRAS DoPEXCET o SO )(

S LI C No EoOLE P IN ocILN4RA c ocRRIXA DTO CEÉE CA COMPOS

PELÂ ANVISA

I 1

R$ 9,00 R$ 9,00Un
ALourL BENZENo suLFoNATo DE sÓDlo, ÁLcool EToxILADo coADJWANTES'
SEQUESTRANTE, PERFUME E ÁGUA, AROMA: TRADICIONAL, FRASCO PLASTICO COM

TAMPA DOSADORA ÍIPO FLIP TOP, sOOML. UNID, DE MEDIDA: UNITÁRIO RODUTO

SUJEIÍO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM,

LiMPADOR MULTIUSO. USO: GERAL, ASPECÍO QUIDO INCOLOR, COMPOSI

DETERMINADOS PETÁ ANVISA

I

R$ 3,50 R$ 7,002 Un
BSTÂNC

GAT
ITÁRIVAS

DAI

oR SAN DUTPROtoo IZANÍEoDoSANR IZADORSODOEP SANDRA T )(DE
EM CÍPE oIAS RoDo TESIZANSUISAÍtNO FITESANEAN coM cAÇÃO

P HADARTEPO úsrcoP OMACNE DOE llSF ROU NO IE PARAoóS L DO coM
40GN o oc 30NPRE ERD o SAoPúSRTE PTtcoSDE POU PúsrcoIN EDADE PORTEUM SUoc NNTE oD MAU URE NT ME XAcAtAÇÁO

UMN DAERONFLORA LA JASMÍt EPO PTUCALI L, NDA.oF SRANCIA VERSASDIRAG
SA, ED ABRDOÍRA NA l{\,/lNU NÍOONAME ER G rcAÇÁoAUTO F CDERrzAÇAo

DEÉ oNDEPRAZO L DDAENA EMMBALAGDADE MP ESSR soPE DRAZO E
MíNIMo 18 MESES, A CONTAR DO RECEBIMENÍO

10

R$ 11,00 R$ 11,00
1 Un11

R$ 16,00 R$ 16.00

ll lC

sóDro LAUREL ÉTER suLFATo DE sÔDlo, INGREDIENTES ATlvos, coNSERVANTES,

ouÍMrcA: sABÁo A BAsE DE Ácloos cRAxos vEGETAIS E oE sEBo, GLICERINA,

sEouESrRANTE E ÂGUA; EMMLAGEM: BARRA DE 200 GRAMAS, AcoNDlcloNADo EM

EMBALÂGEM PúSÍICA TRANSPARENTE CONTENDO 05 BARRAS, REEMBALÂDA EM

cAIxA DE PAPEúO, TENDO SUAS ABAS INTERNAS E EXTERNAS LACRADAS COIU FITA

coMADA ou ourRo MÉToDo. o RÓTULo DEVE ESTAR DE AcoRDo coM A

iecrslnçÃo vrcrruTE, coNSTANDo DÉ FoRMA cLARA E INDELÉvEL AS
rnroâr,,tÀcôes, oeooê oo regntcnutE, NoME Do PRoDUTo E MARcA, NÚMERo Do
r-órl, óÀie óe reeRtcAÇÃo, VALIDADE DE No MíNlMo 2{ MESES, coMPoslÇÀo Do
pnoouro. ruúueno oo óEerox, neotsrRo/NoÍlFlcAÇÃo NA ANVISA E coNSTAR

LINEAR ALOUIL BENZENO SULFONATO DEDESINFETANTE DE AMON o cot\rPost

OPAC NTErcAF NT ESSAESPEE EU RANTEoDERRETOR PHco
GISTRE NAROML coM5DE 00MMLAGEMEE I LCU oGFRA cRÂN

OUPASLAVAGE
G DEPRODUTOBA5 RASR 200DELI R PNADO: ÍEACO coMEM DPE GRA

NHAUTEE SiN cozltos DELLOUM RLTI NÂIZADO DE ÇASUl\t TIL SOU U
OM SPOSCORANTEÉ ETRO I DEENTO rÇÁoN UÍR ICASSTCARACIEGEEM RAL

TESTADO
NTAR

RMP VEESA CN EDORAENTEÉED R TOLOGICAMo DPRO oUT ÉQUE
DODI S EPÔS ERRAMNC ENTOED 5 NCOISERE NO RÂZO )EVERÁD (C

DETEDE RMIR NAL DO DOUoDA EMU USE o NAÇÃoM E IACÓP UT NE CATIERc T
oD EPH ME oIDDE TEE RLAUDOsDE Dô o NAÇÁoDA LCA N OADE ôx DO

EtúTI B L DDADE RMÉ CAo ED COMPDOESTU EDo/o
1UAQ soo PH LIAÇÃ(

D RI ITR AB DALI DERP MA R DLAU o EABItÍ L DDADE Ri/IÉ ICADOU ED R RNOSH U
DE OiilC PROVDER CAI ALEDOLAU ED NSE S LBII UAC LADAMU ERtlOE

1 LJn12

J ;;$visite o site da CâmaÍa - htm://www.camarataboao.sp.eov.bÍ

CARBONO,

coM ML.GERAL

1

TENSOATIVO.
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DERMÂTOLOGICAMENTE TESTADO E APROVADO. TODOS OS LAUDOS/ ENSAIOS
DEVERÃO SER ÉMITIDOS POR TÂBORATÓRIO CREDENCIADO PELÂ ANVISAJ VIGIúNCÁ
SANITÁRIA,

SUA SEGURANÇA PERANTE AO FEDERAL ANVISA E SER

R$ 22,00 R$ 44,002 Un SACO DE L|XO 100 LrrROS. REFORÇADO. CONFECCIONADOS COM RESINAS
rERMopúsrcAS vTRGENS ou REaTCLADAS coM soLDA coNTiNUA, UNIFoRME E
HoMocÊNEA. sAco NA coR PRETA. MEDtNoo 75x105cM, PARA AcoNDlcloNAMENTo
DE Lrxo CLASSE r. Trpo E. coM cApActDADE PARA ATÉ 20 KG. AcoNDlcloNADo EM
sAco púsrco coNTENDo 1oo uNlDÂDES, coM 20 INFoRMAÇÔÉs Do PRoDUTo. o
pRoDUTo DEVERÁ ESTAR EM coNFoRMIDADE coM A NoRMA ABNT NBR 9191:2008 E
poRrARrA tNt\rETRo. o LrcrÍANÍE vENcEDoR DEVERÁ APRESENTAR EM 05 (clNco)
D|AS, Após o ENcERRAMENTo DA sESSÁo , cÔPlA AUTENÍICADA ou oRIGINAL Do
ENsAro REALTZADo pELos LABoRATÔRlos AcREDITADo PELo INMETRo EMlrlDo Nos
úLTtMos 18 MESES coMpRovANDo os cRlrÉRlos DE AcElrAÇÁo ESTABELECIDoS
NA NoRMA ABNT NBR 9'r9r DE 2008. cóPlA Do cERTlFlcADo DE REGlsrRo Do
FABRICANTE No CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE

PoLUIDoRAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTATS, CONFORME INSTRUÇÃO
NoRMATTVA rBAMA N" 6/2013 E cÔPÁ AUTENTICADA cERTlFlcAoo EMlrlDo PELA ABNT

OU SIIUILIAR DENTO DE SUA VALIDADE

13

R$ 8,80 RS 8,80

IONAIS EXTRAI'ACIO. COM 4 UNIDADES

PAP RGURAMIMPR 3ENIO 0OMcL OSL E GR EMHL IG ET LRIA E UcN coE
R CASTI Sc Ro CARÂC TEDADÉ HASOLTI PO oUANTIcl\.4

ADIC

Un

R$ 3.90 R$ 7.80CREME DENTAL: INGREDIENTES ATIVOS: CONT
FLúoR), TRrcLosAN o.3olo. ourRos INGREDIENTES: AGUA, GLICERINA. soRBlroL,
slucn iiromrnoe. uuRrL suLFATo DE sóolo, coPoLlMERo PVÍ\,VMA.

ARoMA.CARRAGEMA, SACARINA sÓDlcA, HIDRÓxlDo DE sÓDlo, CoRANTE BRANco cl
77891

DIO (1450 PPM DEM FLUORETO DE

14

2 Un

R$ 2,90 RS 5,80

SODIUM OLEATE, SOOIUM PALMITATE, SODIUM LINOLEATE, SODIUM LAURATE, SODIUM

MYRISTATE, AOUA, LAURIC ACID. SODIUM ISETHIONATE, SODIUM C14-16 OLEFIN

SULFONAIE, SODIUM CHLORIDÉ, PARFUi/l, DIPROPYLENE GLYCOL ITANIUM DIOXIDE,

SABONETE: SODIUM TAUROYL ISETHI ONATE, STEARIC ACID, SODIUM SÍEARATE

PROPYLENE GLYCO ZINC OXIDE. ETIDRONIC ACID

2 Un

R§ 13,50 R$ 13,50

ODONTOLOGIA ABO COM CERDAS DE NYLON EXTRAMACIA, COM 03 FILEIRÂS DE

iúÉos, Àpanqoes uNTFoRMEMENTE E ARREDoNDADAS, cABo RETo, ANAÍÔMlco,
MEDTNDo cERcA DE 13 cM, EM PoLIPRoPILENo ATÓxlco (cABo oPAco) ou EM PET

ESCoVA DENTAL: ADULTO APROVADA PEtA ASSOC BRASILEIRA DE

CABO TRANSPARENTE

17 Un

R$ 16.00R$ 16,00

579,550, 666 COLUNA (KGF
PADRÂo E ToLERÂNCIA 6
PADRÁo E ToLERÁNcA 5

crALETOET RARAMA UGTED P E FRE o G/M1STEIXA ECA RÇADO
NLE6CIA 0 sToE MULU RO,EDRÃo LERÂNÍoMtc 1

LTO CERÂN 6 PESES SURAADRÁO E MM)KG /ct\r,)

18 Un

Quantidade mensal estimada de Kits Limpeza - 196 unidades
Quantidade anual êstimada de Kits Limpeza -2.352 unidades

Visite o site da Câmara - http://www.camarataboao.sp.gov.br
\J
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ANEXO Vll - Minuta Contatual

Contrato no /2022 - Processo n" 12022 - Convite t2022.

Contratante: Câmara Municipal de Taboão da Serra

Contratada:

instrumento e na merhor tâl:" *:i1i,:"3.u'"3i,"***i3JX1 ,1Í?lÍ;'."1"r%::."j1:
dC GONTRATANTE A CÂi,TARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, iNSCTitA NO

CNPJ/MF sob o no 60.547.8'4.-11000145, sito a Estrada são Francisco,2013, Jd Wanda,

Taboão da Serra, São Paulo, através de seu Presidente, CARLOS PEREIRA DA SILVA, e

de outro lado na qualidade de CONTRATADA à empresa, inscrita no

CNPJ/MF sob o n' , com endereço a Rua n' _, Bairro,
, portador

da cédula de ldentidade RG n' 

-, 

inscrito no CPF/MF sob no que

assinam o presente relativo à contrataÉo de empresa especializada em fornecimento
parcelado e estimado de kit de produtos de limpeza para os servidores da câmara municipal

de Taboão da Serra, de acordo com as especificações, quantidades e exigências contidas

no termo de Referência, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Taboão da

Serra, sobre as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA 1'. DO OBJEÍO.

1 .1. Contrataçáo de empresa especíalizada em fornecimento parcelado e estimado de
kit de produtos de limpeza para os servidores da câmara Municipal de Taboão da

Serra, de acordo com as especificações, quantidades e exigências contidas no
termo dê Referência, localizada na Estrada de São Francisco, 2013, Jd. Wanda -
Taboáo dã sena - sP, conÍorme convite n" _12022, a relaÉo de ltens descritos no

Anexo l, que faz parte integrante deste presente Contrato.

II - DO PRAZO CONTRATUAL
2.1 - O prazo de Contratação de empresa especializada em fornecimento

parcelado e estimado de kit de produtos de limpeza para os servidores da Cámara
iiunicipal de Taboão da Serra ora contratado será de 12 (doze) meses, contado a partir

da assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da

Lei Federal 8.663/93, atualizada pela Lei Federal 8.883/94.

ilt - Do PREÇO
3.1 - Pela contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado e

estimado de Kit de produtos d

Sena a Contratante pagará
e limpeza para os servidores da Câmara Municipal de Taboão da
a Contratada em moeda corrente do país o valor total de R$

, no valor mensal estimado de R$

Estrada São Francisco, 2013 Jd. Wanda - CEP 06765-001 - Taboâo da Serra SP - Fone/Fax: 4788-

!n
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ObJEtO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO
PAIICELADO E ESNMADO DE KIT DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS

SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA.

Cidade, Estado, neste ato representado por seu proprietário,
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Parágrafo Unico - os pagamentos efetuados em desacordo com o prazo estipulado
no "caput" desta cláusula Seráo corrigidos monetariamente, desde a data do vencimento
ate a data do efetivo pagamento da obrigaçâo, nos termos da legislaçâo vigente.
3.2 - Nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, bem como os
impostos incidentes, ficando certo de que à Câmara Municipal nenhum outro ônus caberá além do
pagamento do preço constante neste contrato.

IV - PRAJZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO
4.í - A entrega dos produtos deverá ser feita na quantidade mensal, informada pelo setor de RH,

com antecedência ao prazo determinado pela respectiva área, limitado ao ptazo de 7 (sete) dias,

durante a vigência do Contrato, e deverão ser executados na sede da Câmara Municipal de Taboão
da Sena, localizado na Estrada São Francisco, n'2.013 - Jardim Wanda.
4.2 - O valor do objeto licitado será pago à CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias uteis, mediante a

apresentação de Nota Fiscal no setor de tesouraria.
4.3 - Em caso de devolução da fatura p_ara correção, o prazo para pagemento passara a fluir após
a sua reapresentação à ADIUINISTRAçAO.

V- DOTAÇÃO ORçAIIENTÁRIA E REAJUSTE
S.í - Os recursos necessários para Íazer frente às despesas do objeto oneraráo a(s) seguinte(s)
dotaçáo(ôes) orçamentária. 

- 

do Orçamento Vigente.

5.2 - Os valores a serem pagos, de acordo com a proposta Íormulada pela CoNTRATADA no

Pregáo _t2022, nâo estará sujeito a qualquer tipo de reajuste, porém havendo desequilibrio
finaÀceiro em decorrência de alteraçáo de preço, será apreciado o pedido desde que devidamente
comprovado.

VI - DAS I'ULTAS E PENALIDADES
6.1 - No caso de oconer inexecuçáo total ou parcial do presente contÍato, ou de sua rescisão por

parte da Contratada, ser-lhe-ão aplicadas às sanções administrativas na Lei Federal no 8666/93,
atualizada pela Lei Federal 8.883/94.

VII - DO CANCELAMENTO DO CONTRATO
7.1 - O presente Contrato somente poderá ser cancelado nos casos e na forma prêviste nas

disposições da Lei Federal no. 8.666/93 e suas alteraçóes.

vil! - oBRTGAçÕES Ol Camem tuNlclPAL DE TABOÃO OA SERRA
8.1 -Cabe à Câmara:
8.2 - Orientar aos funcionários responsáveis pelo recebimento dos produtos licitados, de que não

será permitida a entrega dos mesmos sem que a Administraçáo emita previamente a respectiva

autorização.
8.3 - lnformar e requerer de imediato ao fornecedor a substituição de produtos entregue em

desacordo com o Edital.

IX - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA
9.1 - A entrega deverá ser realizada, quando solicitado, durante a vigência do contrato.
9.2 - lnformai com antecedência de 48 horas, quando da impossibilidade na entrêga do(s) material
(is).
à.á - proceder à substituiçáo de produtos que for entregue em desacordo com as especificaçôes
do Edital;

e
a

9.4 - Rêsponder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes d

sua culpa ou dolo na execução do objeto da presente licitação, não excluindo ou reduzindo ess

responsabilidade à fiscalizaçáo ou acompanhamento pela Câmara Municipal de Taboáo da Serra;

Estrada São Francisco, 2013 - Jd. Wanda CEP 06765{01 - Taboão da Serra- SP Fone/Fax: 4788
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Visite o site da Câmara - http://www.camaÍataboao.sD.gov.br



9.5 - A inadimplência da licitante, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais

não transÍere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar
o objeto do presente Edital.

x- oA RESCISAO
í0,í - Este contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, de pleno direito, independentemente de
interpelaçâo judicial, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas pelo artigo 79 l, da Lei Federal
no 8666/93, atualizada pela Lei Federal 80883/94, ou por acordo entre as partes, ou ainda
judicialmente, nos termos da legislação.

XI - DA CESSÃO OU TRANSFERÊXCII OO CONTRATO.
í í.í - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

x[ - DA FORçA ilAIOR OU DO CASO FORTUITO.
í2.í - Nenhuma das partes será considerada inadimplente no cumprimento de suas obrigaçóes
caso haja oconência de eventos que, por sua natureza ou abrangência, possam ser caracterizados
como fortuito ou força maior.

xilr - DAs DlsPosrçÓEs GERAIS
í3.í - Fica eleito o foro da Comarca de Taboão da SerÍa para dirimir quaisqueÍ questões oriundas
do presente Contrato.
í3.2 - Todos os prazos previstos neste Contrato serão sempre contados em dias corridos,
excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. Se quaisquer dos prazos aqui
previstos recair em dia que náo haja expediente na CÂMARA, o mesmo pronogar-se-á para o
primeiro dia útil subseqüente de funcionamento.
í3.3 - O presente contrato subordina-se às todas as disposiçóes contidas na Lei Federal de
Licitações no. 8.666/93, no que couber, e demais alteraçóes subseqüentes, além de todas as
cláusulas e anexos do Caderno Licitatório.
í.3.4 - E por estarem justas e acordadas, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual

forma e teor na presença das testêmunhas abaixo para que produza seus efeitos iuridicos.

Taboão da Serra, 

-de 
- 

de 2022

CARLOS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE OA CÂMARA ÍUIUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

CONTRATANTE

CONTRATADA

02d -

Estrada São Francisco, 2013 - Jd. Wanda - CEP 0ó765-001 - Taboão da Serra SP - Fone/Fax:4788

,'
014 -
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Testemunhas:
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ANEXO Vlll

CARTA DE CREDENCTAMENTO / PROCURAÇÃO

Pregão No 0612022.
Processo n"3212022

OBJETO: "CONTRATAÇÂO OE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO
PARCELADO E ESTIMADO DE KIT DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA".

Nome da Proponente: Número do CNPJ: Endereço Completo: Telefone e Fax
E-mail:

Prezados Senhores:

Pela presente, a empresa *, situada na -, CNPJ no *' através de seu
Representante Legal, o(a) Sr.(a) *, outorga a(o) Sr.(a) ", portador do R.G. no *,

amplos poderes pãra representá-la junto a este Órgão Público, no processo em
epígrafe, inclusive para interpor ou desistir de recursos, receber citações,
intimaçÕes, responder administrativamente e judicialmente por seus atos,
formular ofertas e lances de preços, enfim, praticar todos oS atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente.

REPRESENTANTE LEGAL
Assinatura, nome legível e cargo do signatário

Estrada São Francisco. 2013 Jd. Wanda - CEP 06765-001 - Taboão da Serra - SP - Fone/Fax: 478 0
OA !tt§,li^

EP

Local e Data

À.....

Visite o sit€ da Câmara htto://www.camarataboao.sp. 8ov.br
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ANEXO lX - Atestado de Visita Técnica

Pregão Presencial n'0612022- Processo n" 3212022

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atestamos que a empresa representada por seu Proprietário
portador da cédula de identidade RG _, cargo Proprietário, visitou a unidades de
entrega pertinentes ao pregão no 06t2022, objeto: lmplantação da a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E ESTIMADO DE KIT
DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IABOÃO DA SERRA.

Taboão da Serra ,_ de _de 2O22.

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

C)

Estrada São Francisco, 2013 - Jd. Wanda - CEP 0ó765-001 - Taboão da Serra - SP - Fone/Fax: 478
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