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' EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 

PREGÃO Nº 09/ 2022 

PROCESSO N!! 41/2022. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA E 
ESTIMADA E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS GABINETES E DEPARTAMENTOS 
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 será processada e 
julgada em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Complementar 123/06, Decreto Municipal nº 025/06, Lei nº 8.078/90 e demais normas 
complementares e disposições deste instrumento, cujo objeto está 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 
dar-se-á na sala de licitações, localizado na Estrada São Francisco, 2013, Jardim Wanda, Taboão da 
Serra - SP, no dia 01/12/2022 até as 09 horas. 

Salienta-se a todos os interessados neste Pregão que, para garantir o princípio 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: httn://www iroesp-çom.br. 

1-DO OB ETO 

1.1 - A presente licitação visa à escolha da(s) melhor(es) PROPOSTA(s) COMERCIAL(is) 
para o RP - AQUISIÇÃO PARCELADA E ESTIMADA E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO 
PARA OS GABINETES E DEPARTAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA 
SERRA, conforme descrito no Edital e seus Anexos. 

Estrada São Francisco, 2013- Jd. Wanda - Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4 788-9300. 
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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 - Será vedada a participação de empresas quando: 
2.2.1 - Declaradas inidôneas 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 - O Caderno de Licitação, composto de Edital e Anexos, poderá ser consultado no 
Departamento de Licitações da Câmara Municipal de Taboão da Serra, sito Estrada São 
Francisco, 2013, Jardim Wanda, Taboão da Serra - SP, até o último dia útil que anteceder a 
data designada para a abertura do certame e poderá ser adquirido gratuitamente no mesmo 
Departamento ou acessado no da Câmara Municipal: www.camarataboao.sp.gov.br. 

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 às 12h e das 14h às 17h, devidamente 
protocolado, até o 3º (terceiro) dia útil anterior àquele marcado para a abertura do 
certame. 

V - ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇAO 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 22 (segundo) dia útil que 
anteceder a data da sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação conforme 
reza o Art. 41, parágrafo 2º 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, localizado 
na Estrada São Francisco, 2013, Jardim Wanda, Taboão da Serra - SP até as 17h. I 

/ 
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5.1.1- Casofstõnão 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(ões) antes da abertura do 
certame; 

5.1.3 - Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar 
a formulação 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. 

;v1 - DA VISITATEC ICA 

6.1- A licitante deverá obrigatoriamente visitar a área de realização dos serviços, para 
verificação das condições locais, medição dos espaços, 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 01º (primeiro) dia útil anterior a 
data de sessão, devendo ser agendada com a antecedência mínima de 48 horas, na Diretoria 
de Compras, Licitações e Contratos ( telefone 11 4788-9300). A CMTS reserva-se o 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 fins 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. 

WII - 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 
www.tcesp,2ov.br e www.portaldatransparencia,a=ov.br, a fim de comprovar de que 
os participantes não estão inseridos na relação dos apenados. 
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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 à presente licitação. 

7.3 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

7.3.1- instrumento 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 
ou estatuto, no caso 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 - O 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. 

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

7.7 - 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 .1 - 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. 

Estrada São Francisco, 2013- Jd. Wanda - Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300. 
Visite o site da Câmara - http://www.camarataboao.sp.gov.br 



~ «:ãnmra ;Jll!hmicíp11l bc llralloão ba :5>erra 
~ ~StílllO bc ~ão ~nulo 

7.7.2 - 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 
implicará, também, a inabilitação da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o 
trâmite da licitação. 

7.7.3 - 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. 3º, §4º 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 publica de 
abertura da licitação, retirando seus envelopes. 

VIII- DAS AMOSTRAS ~---------~------- 

8.1 - O licitante detentor da melhor proposta poderá ser convocado, caso seja julgado 
necessário, 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: nº e data do PREGÃO; 

º Item licitado: nº 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 apresenta-la no prazo estabelecido. 

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

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: 

Estrada São Francisco, 2013-Jd. Wanda-Taboão da Serra -SP-CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300. 
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ENVELOPE 1- PROPOSTA DE PREÇO 
À CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 
EDITAL DE PREGÃO N2 09/2022 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

À CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 

EDITAL DE PREGÃO N2 09/2022 

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 0l(uma) via, conforme modelo do ANEXO I, impressa em 
papel timbrado da Proponente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu Representante 
Legal/Procurador, devidamente identificado; 

9.2.2 - 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 preço cotado deve ser compatível com aqueles praticados no mercado. 

9.Z.S - Conter declaração expressa de que o preço 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 /' 
à CONTRATADA. 

Estrada São Francisco, 2013-Jd. Wanda - Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300. 
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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 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 - O pregoeiro poderá adequar as propostas de preços, desde que não seja(m) 
exigência(s) essencial(ais) da mesma. 

9.4 - Os licitantes vencedores da etapa de lances deverão entregar em até 05 dias os 
respectivos catálogos de todos os itens que o sagrou vencedor. 

9.5 - Consideram-se exigências essenciais aquelas 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 úteis os Laudos e Certificados 
comprovando conformidade com as Normas exigidas no Anexo II (Memorial Descritivo) 
deste Edital. 

9.7- ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Habilitação Jurídica (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 País, 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 índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 
Estrada São Francisco, 2013-Jd. Wanda-Taboão da Serra -SP-CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300. 
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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 Índices Financeiros, extraídos do 
balanço apresentado, para fins de análise das condições financeiras da licitante. Os índices 
serão apresentados em números inteiros e de até 02 (duas) casas decimais após a vírgula 
com arredondamento: 

ILG = AC + RLP ;::: a 1 00 
PC+ELP ' 

AC ILC = - ;::: a 1,00 
PC 

onde: ILC = Índice de Liquidez Corrente 

ILG = Índice de Liquidez Geral 

AC = Ativo Circulante 

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: 
Estrada São Francisco, 2013- Jd. Wanda - Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300. 
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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) Certidão Negativa de Débitos referente a Tributos Estaduais, nos termos da 
resolução conjunta SF /PGE Nº 02 de 09/05/2013 ou expedida através da Unidade 
Administrativa da sede da Licitante; 

e) 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 Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho; 

t) 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 
9.1O.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. 
O(s) atestado(s) deverá(ão) estar em nome da empresa licitante, 

a) O(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: 
a) que apresentará a qualquer tempo documentos necessários à 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. 7º, XXXIII da Constituição Federal (Anexo VI). 

c) que inexiste fato impeditivo à 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). 

X- DISPOSICÕ.ES~GERAIS DA HABILITAÇÃO 

10.1 - Os documentos necessários à 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. 
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10.2 - Os documentos apresentados 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 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 n2 0073/2014. 

10.5 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e 
preferencialmente com o número do CNPJ 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 língua estrangeira, este 
deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor 
público juramentado.deste Edital 

XI - PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA.LICITA O 

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 cláusu]a 6.2 
deste Edital. 

11.3 - Aberta à 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. 
Estrada São Francisco, 2013- Jd. Wanda - Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4 788-9300. 
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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, § 2º da mesma Lei nº 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, 
preços 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 mínima entre os lances deverá ser R$ 50,00 (cinquenta reais) da 
proposta de menor valor Unitário. 

11.4.6 - O 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 preços 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. 

Estrada São Francisco, 2013-Jd. wanda- Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300. 
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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. 

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

1- Verificar se o menor preço 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 preço 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 preço 
inferior aquela considerada vencedora do certame, nos termos do disposto no artigo 45, 
inciso Ida 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 - O 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 só 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 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. 

11.6 - Alcançado o preço final na nova proposta apresentada pela microempresa ou 
empresa 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 por lote, consignando-o em ata; 
Estrada São Francisco, 2013- Jd. Wanda - Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4 788-9300. 
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11.7.1 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço 
alcançado com os parâmetros de preços definidos pela Administração e sua aceitabilidade; 

11.7.2 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou o menor 
preço 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 à contratação a microempresa ou empresa de pequeno porte 
que não promover a regularização 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 ZQ 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 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 1Q do artigo 45 da Lei Complementar 123/06; 
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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 
benefício do empate ficto parágrafo 2º do artigo 44 da Lei Complementar 123/06, 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 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 às 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 à 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 à 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 RECURSA.,.,,L,_ ~-----------~-_, 

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 corridos 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 8h15 às 12h e das 14h às 17h, nos dias úteis, 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, à autoridade competente para decidir. 

12.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
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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 às despesas do objeto onerarão a(s) 
seguinte(s) dotação(s) orçamentária: 4.4.90.52.00 - Material Permanente. 

XIV- DA VALIDADE DO CONTRATO 

14.1 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua 
assinatura. 

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 da Ata de Registro de preços, 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 - O Ata de Registro de Preços deverá ser assinada 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 recursar-se a assinar o Ata de Registro de Preços, 
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. 

fxVl-=.,RECEBIMENTO DO OBJETO 
16.1 - A entrega dos produtos deverá ser realizada durante a vigência da Ata de registro de 
Preços, 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 08h às 16h, de segunda à 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) 

ÍXVII - DO PAGAMENTO 
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17.1 - O valor do objeto licitado será pago à Contratada, no prazo em até 10 (dez) 
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 instruídos com as respectivas 
certidões: 

a) - Certidão Negativa de Débito quanto a Dívida 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 Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 
17 .2 - O pagamento será feito por crédito em conta corrente. 

17.3 - Caso venha ocorrer à 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 sujeita 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 So/o(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 nQ 8.666/93. 
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19.3 - As importâncias relativas às multas serão 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. 

19.4 - O 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 dívida 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 - O 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 
retenção de créditos que a Contratada tenha junto à contratante, no montante da 
penalidade, sem embargo de eventual inscrição na divida ativa. 

19. 7 - Ocorrendo à 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. 

fXX - DJSPOSIÇÕES 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 às disposições do Decreto 
Municipal nº 025/2006, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 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 - O presente Contrato será procedido e julgado observado o critério de julgamento do 
MENOR PREÇO POR LOTE. 

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. 
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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 início 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 - O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foram constituídos nos termos da Portaria nº 
0073/2014 integrante do processo administrativo pertinente a esta licitação. 

XXI -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 Preço; 

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. 03º da Lei Complementar 123/2006; 

21.9-Anexo IX- Modelo de Vistoria Técnica; 

Taboão da Serra, 18 de novembro de 2022. 

= 
CARLOS PEREIRA DA SILVA 

PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão N2 09 /2022. 
Processo n2 41/2022. 

OBJETO: "AQUISIÇÃO PARCELADA E INSTIMADA E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS 
GABINETES E DEPARTAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA". 

A OBJETO 
Aquisição e instalação de mobiliários para os gabinetes e departamentos da Câmara 
Municipal de Taboão da Serra. 

B PERÍODO DE EXECUÇÃO 
O 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 
O valortotal estimado para aquisição é de R$2.496.819,13 ( dois milhões quatrocentos e 
noventa e seis mil e oitocentos e dezenove reais e treze centavos) 

D QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA AMOSTRA 
Após verificação da habilitação, o licitante classificado em primeiro lugar poderá ser 
convocado para apresentação de 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 à sexta feira, para ser analisada pela FISCALIZAÇÃO, que emitirá parecer onde 
constará aprovada sem ressalvas, aprovada com ressalvas ou reprovadas. 
Amostras a serem apresentadas: 01 AMOSTRA DE CADA ITEM. 
A hipótese de "aprovação com ressalvas" somente ocorrerá caso as citadas ressalvas 
refiram-se a itens de mera aparência (pormenores de acabamento, coloração e outros itens 
que não impliquem incerteza quanto à qualidade e funcionalidade do objeto). Nesse caso, 
será disponibilizado novo prazo de 05 (cinco) dias úteis para correção das ressalvas, 
mediante ajustes ou apresentação de nova amostra. 
Após as correções ou apresentação de nova mostra, a FISCALIZAÇÃO emitirá novo parecer 
em que constará se esta amostra foi aprovada ou reprovada. 
Caso seja convocada, a não apresentação ou reprovação da amostra desclassifica a licitante. 
Em sendo aprovada, a amostra será contada como unidade entregue. 
Os critérios adorados para análise e posterior aprovação da amostra são: 
º análise de conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência; 
º análise de acabamento. A Amostra deverá 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 mobiliário solicitado, construído com materiais novos, seguindo exatamente as 
especificações técnicas anexas, com o fim de ser analisado quanto à conformidade com o 
especificado. 

E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO E PAGAMENTO 
Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei nQ 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido: 
º Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias após a comunicação escrita do contrato, relativa 
à conclusão do objeto; 
º Definitivamente, em até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório. 
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O paga en o será efetuado no prazo de até 14 (quatorze) dias, contados do recebimento 
definitivo dos produtos, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura do beneficiário 
da nota de em resa, desde ue haía re ularidade fiscal. 

F LOCAL DA ENTREGA 
Patrimônio da 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 
se unda à sexta feira. 

G ALTERAÇÃOCONTRATUAL 
O objeto desta aquisição pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que haja interesse da Câmara Municipal de Taboão da serra, com a apresentação das 
devidas ·ustificativas. 

H DA GARANTIA 

TODOS OS MÓVEIS DEVERÃO TER GARANTIA DE NO MÍNIMO OS CINCO ANOS. 
I UNIDADE FISCALIZADORA 

Diretoria de Licita ões e contratos e Patrimônio. 
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ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Pregão Nº 09/2022. 

Processo n2 41/2022. 

OBJETO: "AQUISIÇÃO PARCELADA E INSTIMADA E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS 

GABINETES E DEPARTAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA". 

ITEM OI - MESA EM L COM 02 GAVETAS Medindo 745mm de altura.1400x1400mm de largura e 600mm de profundidade: Variação máxima de 5% 
nas medidas para mais □u para menos T amp□ confeccionada em chapa de MOP cunonuo na c□r cinza c□m 25mm de espessura e reves TI menta em 
ilme melamínic□ texturizad□ de baixa pressão nas duas faces, datada de passa cabos em plás Tlco injetado com tampa removível. Painel Frontal 
confeccionada em chapa de MDP cnnonun na cor cinza com 15mm de espessura e revesTlment□ em filme melamínico texturizado de baixa pressão 
nas duas faces. Fita de borda para □ reves Tlment□ e acabamento das bordas planas da chapa. confeccionada em fita de PVC na cor e padrão d□
revesTlment□. c□m resistência a impactos e termicamente estável. Fixada a□ substrato pela processa de colagem com adesiva h□tmelt. Com 2.5 mm 
de espessura para □ tampa e 1mm para as demais partes. Pé Central em chapa de aço dobrada em formata pentágono. com calha de saque da 
passagem de fiação externa. Dimensões mínimas 80 x 80 x 20 x 20 x 128 mm. Acessa para fiação c□m 60 mm. possui furação para passagem de 
iaçã□ com diâmetro de 40 mm interno e externo. base em tubo de aço 20 x 20 mm. T ampn deve ser presa por sistema gravitacional. Dais 
niveladores par pé de rasca MS ou M8 fixadas a base par parca rebite com rasca máquina. A fixação das pés a travessa deve ser par parafusa 
ampinha e a□ tampa par parafusas aut□-atarrachantes. Pés laterais formada par tubas de aço. senda travessa superior em tuba de aço retangular 
30 x 20 mm. comprimento mínima de 430 mm. Base em tuba de aç□ oblonga 28 x 58 mm. comprimento mínima 540 mm. duas travessas verTlcais 
em tubo de aç□ retangular 50 x 30 mm. todas as tubas devem possuir espessura mínima de 1.2 mm. todas as tubas devem ser unidos par salda MIG 
garan Tida alta resistência das peças Calha ver Tlcal de passagem de fiação em chapa de aço dobrada. ficada a estrutura par rebites de alumínio. A 
coluna verTlcal deve possuir largura total de 200mm. Dais niveladores par pé de rasca MS □u M8 fixadas a base par parca rebite com rasca 
máquina. A fixação das pés a travessa deve ser par parafusa tampinha e ao tampa par parafusas auta-atarrachantes. Gaveteira 02 gavetas, medindo 
375L x 300A x 440P mm A licitante declara vencedora deverá apresentar os documentos. em nome da fabricante. relacionada abaixa na prazo de 05 
(cinco) dias. 1. CerTlficada de conformidade de processa de preparação e pintura em supericies metálicas atestada par OCP c□m avaliação mínima 
às normas ABNT NBR 8084 com resultada RiO e dO/tO. ABNT NBR 8085 com resultada RiO e dO/tO ABNT NBR l0443 espessuras mínima de 70 µm. 
STM D 3363:2020 c□m avaliação mínima 6H não destacando □u soltando da supericie aplicada. corresponde a todas os itens que possuem em sua 

c□mp□siçã□ partes metálicas pintadas. As normas devem estar em sua úlTlma versão. 2. CerTlficada de Conformidade de acordo com ABNT NBR ISO 
14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 - Rótula Ecológica 3. Relatório de Ensaia de acordo. em nome da fabricante da mobiliário. com a ABNT NBR 
16332/2Dl4 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitas e métodos de ensaia - avaliando: resistência ao álcool eolícu 
resistência à luz LIV; resistência a□ carte cruzado; colagem (resistência à tração): resistência à temperatura; resistência à temperatura e umidade 
. CerTlficada de Conformidade de acorda com a NBR 13866 (mesa) e NBR 13861 ( aveteira) 
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D AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Medindo IBOOmm de altura. 800mm de largura e 450mm de 
profundidade: Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos Deverá ter 02 (duas) portas de abrir. na altura do armário. com 
dobradiças em Zamac Fechadura com travamento simultâneo superior. com 02 (duas) chaves dobráveis e segredo único: Com puxadores Zamack 
cromado; Todas as partes d□ armário deverão ser fixadas através de parafusos minifix com buchas em aço e em sua parte interna (superior e 
inferior); O armário deverá ser reforçado com buchas de nylon; Tampo confeccionado em painel de Paraculas de Média Densidade (MDP). com 25mm 
de espessura. reves Tido em ambas as faces com laminado melamínic□ de baixa pressão (BP): Laterais. fundos. portas. base e prateleiras internas 
deverão ser confeccionados em painel de ParO'culas de Média Densidade (MDP). com 15mm de espessura. revesTldos em laminado melamínica de 
baixa pressão (BP): O acabamento deverá ser com fita de borda em PVC. colada pelo sistema "hot melt". com espessura de 2.5mm nas bordas de 
5mm e de 2.00 mm das bordas de 15 mm: As laterais em suas partes internas deverão ser perfuradas simetricamente possibilitando o encaixe de 

pinos de aço para regulagem de altura das prateleiras; Na parte interna o armário deverá ter 03 (três) prateleiras com 15mm de espessura as quais 
serão sustentadas por meio de pinos de aço fixados nas laterais do armário; A licitante declara vencedora deverá apresentar os documentos. em 
nome do fabricante. relacionado abaixo no prazo de 05 (cinco) dias.!. CerTlficado de Conformidade de acordo com ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT 
NBR ISO 14024:2004 - Rótulo Ecológico 2. Relatório de Ensaio de acordo. em nome do fabricante do mobiliário, com a ABNT NBR 16332/20!4 - Móveis 
de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio - avaliando: resistência ao álcool eollco: resistência à luz LIV: 
resistência ao corte cruzado: colagem (resistência à tração): resistência à temperatura: resistência à temperatura e umidade 3. CerTlficad□ de 
Conformidade de acordo com a NBR 13961 (armário) 

ITEM 03 - ARMÃRID BAIXO 04 PORTAS Medindo 745mm de altura. 1600mm de largura e 450mm de profundidade: Variação máxima de 5% nas 
medidas para mais ou para menos Deverá ter 04 (quatro) portas de abrir. na altura do armário. com dobradiças em Zamac Fechadura com 
!travamento simultâneo superior, com 02 (duas) chaves dobráveis e segredo único: Com puxadores Zamack cromado: Todas as partes do armário 
deverão ser fixadas através de parafusos minifix com buchas em aço e em sua parte interna (superior e inferior): O armário deverá ser reforçado 
com buchas de nylon; Tampo confeccionado em painel de Psrotulas de Média Densidade (MOP). com 25mm de espessura. revesTldo em ambas as 
aces com laminado melamínico de baixa pressão (BP): Laterais. fundos. partas. base e prateleiras internas deverão ser confeccionados em painel de 
Paroculas de Média Densidade (MDP). com 15mm de espessura. revesTldos em laminado melamínico de baixa pressão (BP): O acabamento deverá ser 
com fita de borda em PVC. colada pelo sistema "hot melt". com espessura de 2.5mm nas bordas de 25mm e de 2.00 mm das bordas de 15 mm: As 
laterais em suas partes internas deverão ser perfuradas simetricamente possibilitando o encaixe de pinos de aço para regulagem de altura das 
prateleiras: Na parte interna a armário deverá ter OI (um) prateleira com 15mm de espessura as quais serão sustentadas por meio de pinos de aço 
ixados nas laterais do armário; A licitante declara vencedora deverá apresentar os documentos. em nome do fabricante. relacionada abaixo no 
prazo de 05 (cinco) dias. l. CerTlficada de Conformidade de acordo com ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004- Rótulo Ecológico 2. 
Relatório de Ensaio de acordo. em nome do fabricante do mobiliário. com a ABNT NBR 16332/20!4 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas 
aplicações - Requisitos e métodos de ensaio - avaliando: resistência ao álcool eolen resistência à luz LIV: resistência ao corte cruzado; colagem 
(resistência à tração): resistência à temperatura: resistência à temperatura e umidade 3. CerTlficado de Conformidade de acordo com a NBR 13961 
(armário) 

TEM 04- MESA RETANGULAR PÉS DE AÇO COM 02 GAVETAS Medindo 745mm de altura.12□0mm de largura e 600mm de profundidade: Variação 
máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos Tampo confeccionado em chapa de MDP cnnonuo com 25mm de espessura e reves Tlmento em 
ilme melamínico texturizad□ de baixa pressão nas duas faces. dotado de passa cabos em plas Tlca injetado com tampa removível. Painel Frontal 
confeccionado em chapa de MOP cononuo na cor cinza com 15mm de espessura e revesTlmenta em filme melamfnica texturizada de baixa pressão 
as duas faces. Pés laterais formado par tubos de aço. sendo travessa superior em tubo de aço retangular 3□ x 2□ mm. comprimento mínimo de 43□

mm. Base em tubo de aço oblongo 29 x 58 mm. comprimento mínimo 540 mm. duas travessas verTlcais em tubo de aço retangular 50 x 30 mm. 
odas os tubos devem possuir espessura mínima de 1.2 mm. todos os tubos devem ser unidos por salda MIG garanTldo alta resistência das peças 
Calha verTlcal de passagem de fiação em chapa de aço dobrada. ficada a estrutura por rebites de alumínio. A coluna verTlcal deve possuir largura 
atai de 200mm. Dois niveladores por pé de rosca M6 ou MB fixados a base por porca rebite com rasca máquina. A fixação dos pés a travessa deve 
ser ar arafus□ tam inha e a□ tam o or arafusos auto-atarrachantes. Fita de bordo ara □ reves TI menta e acabamento das bordas l&ha a 
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chapa, confeccionada em fita de na cor e padrão do reves TI menta. com resistência a impactas e termicamente estável. Fixada aa substrato pelo 
processa de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Gaveteiro 02 gavetas, medindo 
375L x 300A x 440P mm A licitante declara vencedora deverá apresentar os documentos, em nome do fabricante. relacionado abaixo e catálogo do 
produto n□ prazo de 05 (cinco) dias. l. CerTlficad□ de conformidade de processa de preparação e pintura em supericies metálicas atestada par □CP 
c□m avaliação mínima às normas ABNT NBR 8084 com resultado Ri□ e dO/tO, ABNT NBR 8085 com resultada Ri□ e dO/tO ABNT NBR 1□443 
espessuras mínima de 70 µm, ASTM D 3363:2020 com avaliação mínima 6H não destacando au saltando da supericie aplicada. corresponde a todos 
os itens que possuem em sua composição partes metálicas pintadas. As normas devem estar em sua úlTlma versão. 2. CerTlficad□ de Conformidade 
de acordo com ABNT NBR ISO 14020:20□2 e ABNT NBR ISO 14024:2004 - Rótulo Ecológico 3. Relatório de Ensaio de acordo com a ABNT NBR 
16332/20!4 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio - avaliando: resistência ao álcool eolico: 
resistência à luz LIV: resistência ao corte cruzado: colagem (resistência à tração): resistência à temperatura: resistência à temperatura e umidade 
. CerTlficad□ de Conformidade de acorda c□m a NBR 13866 (mesa) e NBR 13861 ( aveteira) 

ITEM DS -ESTANTE PERSONALIZADA: Medindo 2360mm de altura, 2750mm (medida externa) de largura e 400mm de profundidade. Confeccionado 
em painel de Paroculas de Média Densidade (MDP). com 25mm de espessura, reves Tida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa 
pressão (BP): Laterais, fundos. portas. base e prateleiras internas deverão ser confeccionados em painel de Paroculas de Média Densidade (MOP). 
com 25mm de espessura. revesTldos em laminado melamínico de baixa pressão (BP): Variação máxima de 5% nas medidas para mais □u para 
menos. Deverá ter 04 (quatro) portas de abrir na parte inferior. com largura de 670mm cada. e com 780mm de altura cada. com dobradiças e 
sistema tipo click em cada parta: Na parte superior (acima das portas) deverá conter um nicho nas seguintes medidas: 520mm de altura e 2670mm 
(medida interna) de largura. Acima deverá conter um nicho c□m as seguintes medidas: 380mm de altura e 2870mm (medida interna) de algura. 
Acima deverá conter 03 partas basculantes na canta direita, c□ntend 380mm de altura e 870mm de largura cada parta. com Sistema de abertura e 
echamento tipo click e no canto esquerdo deverá ter um nicho na seguinte medida 360mm de altura e 670mm de largura. Acima deverá conter um 
nicho nas seguintes medidas: 340mm de altura e 2670mm de largura (medida interna). Na parte traseira, □u seja. o fundo da estante. deverá conter 
uma chapa de 25mm em MOP. nas seguintes medidas: 251Dmm de altura e 2750mm de largura, possibilitando fixação de parafusas em seus nichos. 
A c□r da madeira bem como a car de acabamento das portas serão definidos no momento do Pedido de Compra. 
Todas as partes do estante deverão ser fixadas através de parafusas minifix com buchas em aço e em sua parte interna (superior e inferior). O 
vencedor da fase de lances deverá fornecer em até 05 (cinco) dias □ projeta 30 bem c□mo projeta detalhada com as medidas para que seja 
aprovado pela comissão avaliadora. A licitante declara vencedora deverá apresentar as documentos. em n□me d□ fabricante, relacionado abaixo no 
prazo de 05 (cinco) dias. 1. Relatório de Ensaia de acorda. em n□me da fabricante da mobiliária, cam a ABNT NBR 16332/20!4 - Móveis de madeira - 
Fita de borda e suas aplicações - Requisitas e métodos de ensaio - avaliando: resistência ao álcool aelicn: resistência à luz LIV: resistência ao corte 
cruzado: colagem (resistência à tração): resistência à temperatura: resistência à temperatura e umidade 

Estrada São Francisco, 2013-Jd. Wanda - Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4 788-9300. 
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IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS 

ITEM DEi -ARMÃRID BAIXO C□M □4 PRATELEIRAS (NICHOS): Medindo 720mm de altura (medida externa). e 2800mm de largura (medida externa) e 
400mm de profundidade. Confeccionado em painel de ParO'culas de Média Densidade (MDP). com 40mm de espessura, reves Tido em ambas as faces 
com laminada melamínica de baixa pressão (BP): Laterais. fundas. partas. base e prateleiras internas deverão ser confeccionados em painel de 
Paroculas de Média Densidade (MOP). com 43mm de espessura. revesTldos em laminada melamínico de baixa pressão (BP): Variação máxima de 5% 
nas medidas para mais ou para menos. Deverá ter 04 (quatro) prateleiras (nichos) iguais. com largura de 1240mm(medida interna) cada, e com 
300mm (medida interna) de altura cada, Na parte traseira. ou seja. a funda da armário, deverá conter uma chapa de 40mm em MOP. nas seguintes 
medidas: 720mm de altura e 2800mm de largura. possibilitando fixação de parafusas em seus nichos. A cor da madeira será definida no momento 
da Pedida de Compra. 
Todas as partes da armário deverão ser fixadas através de parafusas minifix com buchas em aço e em sua parte interna (superior e inferior) 
O vencedor da fase de lances deverá fornecer em até 05 (cinco) dias a projeta 30 bem cama projeta detalhada c□m as medidas para que seja 
aprovada pela comissão avaliadora. 
O vencedor da fase de lances deverá fornecer em até 05 (cinco) dias a projeta 30 bem cama projeta detalhada com as medidas para que seja 
aprovada pela comissão avaliadora. A licitante declara vencedora deverá apresentar □s documentas, em nome d□ fabricante, relacionada abaixa na 
prazo de 05 (cinco) dias. 1. Relatório de Ensaia de acorda. em nome do fabricante da mobiliária. com a ABNT NBR 18332/2D14 - Móveis de madeira - 
Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaia - avaliando: resistência ao álcool eolíce: resistência à luz UV: resistência ao carte 
cruzado: colagem (resistência à tração): resistência à temperatura: resistência à temperatura e umidade 

Estrada São Francisco, 2013-Jd. Wanda- Taboão da Serra - SP- CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300. 
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IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS 

ITEM 07 -MESA RETANGULAR COM 04 GAVETAS: Medind□ 760mm de altura. 2000mm de largura e 800mm de profundidade: Variação máxima de 
5% nas medidas para mais ou para menos Tampo confeccionado em chapa de MDP cnnonuo c□m 43mm de espessura e revesTlmento em filme 
melamínic□ texturizad□ de baixa pressão nas duas faces. dota d□ de passa cabos em plás Tlco injetado com tampa removível.. Pés laterais formado 
ar tubos de aço. senda travessa superior em tuba de aç□ retangular 30 x 20 mm. comprimento mínimo de 430 mm. Base em tuba de aço oblonga 

29 x 58 mm. comprimento mínima 540 mm. duas travessas verTlcais em tubo de aço retangular 50 x 30 mm. t□dos os tubas devem possuir 
espessura mínima de 1.2 mm. t□dos □s tubas devem ser unidos por solda MIG garan Tida alta resistência das peças Calha ver TI cal de passagem de 
lação em chapa de aço dobrada. ficada a estrutura par rebites de alumínio. A coluna verTlcal deve possuir largura total de 200mm. Dois niveladores 
par pé de rasca MS ou MB fixados a base par porca rebite com rasca máquina. A fixação dos pés a travessa deve ser par parafuso tampinha e ao 
ampo p□r parafusos auto-atarrachantes. Fita de borda para a reves Tlment□ e acabamento das bordas nlanas da chapa. c□nfecci□nada em fita de 
PVC na cnr e padran da revesTlmento, com resistência a impactos e termicamente estável. Gaveteiro 04 gavetas. medindo 400L x 170A x 400P mm 
na mesma espessura da mesa. 
O vencedor da fase de lances deverá fornecer em até 05 (cinco) dias □ projeto 30 bem com□ projeto detalhado com as medidas para que seja 
aprovado pela comissão avaliadora. A licitante declara vencedora deverá apresentar as documentas. em nome do fabricante. relacionado aba(xo na 
prazo de 05 (cinco) dias. 1. Relatório de Ensaio de acordo. em nome da fabricante do mobiliário. com a ABNT NBR 16332/20!4 - Móveis de madéira - 
Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaia - avaliando: resistência a□ álcool eO'lico; resistência à luz LIV; resistência arte 

Estrada São Francisco, 2013-Jd. Wanda- Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300. 
Visite o site da Câmara - http://www.camarataboao.sp.gov.br 
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cruzada; colagem (resistência à tração ; resistência à temperatura; resistência à temperatura e umidade 

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS 

ITEM DB • Cadeira giratória de escrittiria, com assenta estruturada em chassi plástica flexível injetada em alta pressão ligado por sistema de 
encaixe e parafusas a urna contracapa externa integrada a□ sistema de ajuste da profundidade útil do assento por meio de acionamento de botão e 
mala de retorna automático. Este conjunto estrutural recebe urna peça injetada (maldada) de espuma flexível de poliuretano cujas características 
dimensionais do assento são: largura mínima do assento de 47□ mm e profundidade da supericie do assento mínima de 450 mm. ambas as medidas 
iradas do eixo de simetria da peça. respectivamente nos sentidos transversal e longitudinal. Espessura média predominante da espume de. no 
mínimo, 35 mm. Cor branca para a conta capa do assento. RevesTlrnento do assento em crepe do tipo poliéster com costuras laterais. Suporte em 
orrnato de "LI" ligado ao mecanismo sincronizado auto ajustável que age corno suporte do encosto e dos braços. Tal suporte em formato de "U" é 
injetado em polipr□pileno copolímero, com cor similar ao revesTlrnento do assento e possui alma de aço para reforço estrutural. que não fica 
aparente. totalmente recoberta pela injeção de polipropileno (alma insertada na matriz. antes da injeção). O suporte em "LI" de fixação do encosto e 
o encosto não podem ser urna peça única, pois dessa sorte, a encosta fragiliza as braças. Encosta totalmente injetada em paliprapilena com 
respiradores (oriicios) que permitem a perspiração. Cor branca para a encosto, que é encaixado e aparafusado ao suporte em "LI". Extensão 

Estrada São Francisco, 2013-Jd. wanda -Taboão da Serra -SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300. 
Visite o site da Câmara - http://www.camarataboao.sp.gov.br 
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verTlcal mínima d□ encosta n□ seu e1x□ ~e simetria de 460 mm e largura mínima n□ ap□i□ lombar de 440 mm. Braças reguláveis. c□m alma para□
carpa estrutural d□ braça c□m reforça em aç□ e c□rp□ e ap□i□ totalmente injetadas em p□lipr□pilen□, largura mínima de 60 mm. Ap□ia braças 
injetados de cor branca. Regulagem em altura com. no mínimo. 5 posições. Mecanismo do Tipo sincronizado, de tensão auto ajustável ou do Tipo 
pesn-pessne. c□m m□viment□ de reclinação para assenta equipamento c□m sistema de travamento em. na mínima, 03 pontas a□ l□ng□ da cursa de 
reclinação, datada de sistema anTlpânic□ □u anTl-impact□. Suporte em "U" das braças e da encosta fixada diretamente na mecanismo. Mecanismo 
de c□r branca. Também dispõe de 02 manípulos injetadas em PP de c□r branca para ajuste da altura d□ assenta e para □ sistema de reclinação d□
mecanismo. de maneira independente. Base giratória arcada de cinco hastes injetada em nylon c□m fibra de vidra de c□r branca. apresentando 
diâmetro externa mínima total de 690 mm e formata piramidal. c□m altura da supericie superior na região d□ cônica central de al□jament□ da pistão 
em relação ao plana abTlda a parTlr da supericie inferior das patas de. n□ mínima. 90 mm. Ajuste milimétric□ de altura da assenta par meia de 
acionamento de pistão a gás. com classificação de desempenha n□ mínima em conformidade c□m classe 04. de ac□rd□ c□m Norma Internacional OIN 
550. c□m cursa mínima de ajuste verTlcal de IDO mm e acabamento da coluna cilíndrica c□nificada de al□jament□ da pistão em pintura 
eletr□stáTlca de c□r branca. Para cada pata da base supra especificada. em sua terminação. acoplar-se-á um rodízio de dupla gira c□m duplas 
adas de c□r branca. c□m diâmetro mínima de 48 mm para a r□da e pin□ de aço com diâmetro mínima de 1D mm. c□m anel elásTlc□ para fixação à 

base sem usa de buchas ou elementos de fusão (salda). A licitante declara vencedora deverá apresentar as documentos. em nome da fabricante. 
relacionada abaixa e catálogo da produto na prazo de 05 (cinco) dias. 1. CerTlficad□ de conformidade de processo de preparação e pintura em 
supericies metálicas atestada par □CP com avaliação mínima às n□rmas ABNT NBR 8094 c□m resultada Ri□ e dO/tO. ABNT NBR 8095 com resultado 
RiO e dO/tO ABNT NBR l0443 espessuras mínima de 70 µm. ASTM D 3383:2020 c□m avaliação mínima BH nã□ destacando □u saltando da supericie 
aplicada. c□rresp□nde a t□d□s as itens que possuem em sua c□mp□siçã□ partes metálicas pintadas. As normas devem estar em sua úlTlma versão. 
2. Certificada de Conformidade de ac□rd□ c□m a NBR 13962:2088: 3. CerTlficad□ de Conformidade de acorda com ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT 
NBR ISO 14024:2004 - Rótula Ecoló ico 

TEM 09 - Cadeira giratória com braço regulável Assenta c□m característica de pouca □u nenhuma conformação em sua base para garantir 
alternância postural e borda frontal arredondada para nau prejudicar a circulação sanguínea das membras inferiores da usuária. em conformidade 
c□m Norma Regulamentadara n917. Portaria MTPS n9 3.751 de ISSO d□ Ministério da Trabalha e Emprega. subitem 17.3.3. alíneas b). e c). Espaldar 
provida de raia de curvatura mínima de 400 mm e conformação anatâmic□ para apoia da região l□mbar da usuária (em c□ns□nância c□m disposta na 
item 17.3.3. alínea da Norma Regulamentadora n!! 17 do Ministério d□ T rabalh□ e Emprego. regulamentada pela Portaria nº MTPS 3.751. de 1990). 
Dimensões mínimas de enc□st□: 380 de extensão vertical: 41□ de largura; 35 mm de espessura mínima da espuma. Dimensões mínimas de assenta: 
25 mm de profundidade : 460 mm de largura de supericie; 40 mm de espessura mínima da espuma. Sistema de arTlculaçã□ do encosta para ajuste 

de inclinação, a partir de dais eixos de açn carbono zincada. senda que □ eixo traseira. que é o de menor diâmetro. possui esta característica de 
diâmetro de 8.0 mm; perfazendo tais eixos. há dez lâminas de atrita que formam □ c□njunt□ de frei□ fricção, responsável pela frenagem da encosto 
quando a usuária aciona a alavanca para esta finalidade. Entre as lâminas de atrita a sistema deve apresentar pasTllhas de Celer□n □u material 
similar que promova □ mesma feita. qual seja eliminar □ ruída no atrita entre as lâminas sem perder a sua função de travamento quando o usuária 
aci□na a frenagem d□ sistema. A alavanca que contraia □ sistema de inclinação e cantata permanente da encosta possui as mesmas características 
ergonâmicas e dimensionais citadas para a alavanca de ajuste de altura d□ assenta. Ajuste da altura d□ espaldar par mei□ de cremalheira injetada 
em termaplástica capalímera. c□m 07 pontas de ajuste. T ai cremalheira. desenvolvida no conceito de bucha. a partir de duas partes. que é envolta 
por uma estrutura de chapa de aç□ carb□n□ c□nf□rmada, c□m espessura mínima de 2.0 mm. abraça □ extensor de encosta que é manufaturada em 
chapa de aço carbono de 3.0 mm de espessura dobrada em forma de "LI". com largura de 38 mm do extensor. Tal conjunto de encosto recebe 
acabamento par meia de uma carenagem plástica injetada em paliprapilena. formada par duas partes. com encaixe entre si par meia de diversas 
pontas. pr□m□vend□ acabamento da produto nessa região, proteção para a usuária e a continuidade estética na região de transição do encosto para 
o assento. A licitante declara vencedora deverá epresenter os documentos. em nome do fabricante. relacionada abaixa n□ prazo de 05 (cinco) dias. 1. 
Certificada de conformidade de pr□cess□ de preparação e pintura em supericies metálicas atestada p□r OCP c□m avaliação mínima às n□rmas ABNT 
NBR 8084 c□m resultada RiO e dO/tO. ABNT NBR 8085 com resultado Ri□ e dO/tO ABNT NBR 1□443 espessuras mínima de 70 µm. ASTM O 3383:2020 
c□m avaliação mínima 8H não destacando □u saltando da supericie aplicada. c□rresp□nde a todos as itens que possuem em sua c□mp□siçã□ partes 

1 metálicas pintadas. As normas devem estar em sua úlTlma versão. 2. Certificada de Conformidade de acorda c□m a NBR 13862:2□18: 3. Certjficad□
de Conformidade de acordo com ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 - Rótula Ec□ló ic□ / 
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ITEM 1D - Cadeira Presidente 
CADEIRA GIRATÓRIA PREDIDENTE: GIRATÓRIA COM ASSENTO RECLINÁVEL COM BRAÇOS FIXOS E DE ESPALDAR ALTO COM APOIO OE CABEÇA. OFERTA 
MÍNIMA OE AJUSTES E FUNCIONALIDADES: AJUSTES OE RECLINAÇÃO SIMULTÂNEA DE ASSENTO E ENCOSTO. COM POSSIBILIDADE OE TRAVAMENTO EM. NO 
MÍNIMO. 02 POSIÇÕES. OE ALTURA DO ASSENTO. RODÍZIOS DE DUPLO GIRO. ROTAÇÃO OE 360 GRAUS 00 ASSENTO/ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
POLTRONA GIRATÓRIA. ESPALDAR ALTO. PADRÃO PRESIDENTE. COM ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES. PORÉM □E FORMATO MONOBLOCO. E APOIO □E 
CABEÇA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINAOO OE NO MÍNIMO 15 MM OE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO OE 
FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO OA ESTRUTURA (BASE). NA PORÇÃO DO ASSENTO. COM MEOIOA OE FUROS OE 160 X 200 MM. POR MEIO DE ADESIVO DE 
CONTATO À BASE OE UREIA E FORMOL. AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO. SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA 
ENCOSTO OE ESPUMA OE POLIURETAND FLEXÍVEL INJETADA (MOLDADA). COM DENSIDADE DE 60 A 65 KG/M3. DIMENSÕES MÍNIMAS DA ESPUMA OE 
SSENTO: LARGURA OE SUPERFÍCIE: 530 MM X 485 MM OE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 78 MM OE ESPESSURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DA ESPUMA OE 

ENCOSTO: LARGURA 545 MM X 730 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL JÁ CONSIDERANDO AO APOIO DE CABEÇA E 85 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. 
ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO DOTADAS DE GOMOS LATERAIS. OU SEJA. HÁ FAIXAS NAS DUAS LATERAIS. NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA O 
ASSENTO E VERTICAL PARA O ENCOSTO. UUE APRESENTAM RESSALTO EM RELAÇÃO À ÁREA FRONTAL □AS ESPUMAS. ACABAMENTO OE ASSENTO E 
ENCOSTO. ALÉM 00 REVESTIMENTO. COM UTILIZAÇÃO OE MANTA OE ESPUMA LAMINADA. ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO. OE MODO A 
AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA. RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO OE ASSENTO E ENCOSTO. COM ACABAMENTO ATRAVÉS OA UTILIZAÇÃO OE COSTURAS. 
MATERIAL OE REVESTIMENTO EM ESPALMADO SINTÉTICO. MECANISMO PARA RECLINAÇÃO OE ASSENTO E ENCOSTO 00 TIPO SIMULTÂNEO. PERMITINDO 
NGULAÇÃO DE ASSENTO COM SUBPLATAFORMA MANUFATURADA EM LIGA OE ALUMÍNIO INJETADA EM ALTA PRESSÃO. COM POSTERIOR APLICAÇÃO OE 

PINTURA EPÓXI Pó NA COR PRETA. COM PLATAFORMA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO EM CHAPA OE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA OE 4.0 MM. 
APRESENTANDO FURAÇÕES HÍBRIDAS PARA ANCORAGEM 00 ASSENTO. POSSUI PONTO OE ARTICULAÇÃO DESLOCADO PARA FRENTE EM RELAÇÃO AO EIXO 
OE ROTAÇÃO OA POLTRONA. APRESENTANDO RECLINAÇÃO 00 TIPO EXCÊNTRICA. ACIONAMENTO 00 PISTÃO A GÁS PARA AJUSTE MILIMÉTRICO OA ALTURA 
DA SUPERFÍCIE 00 ASSENTO POR MEIO DE ALAVANCA INDEPENDENTE. COM MANÍPULO ERGONÔMICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. SITO AO 
LADO DIREITO DO USUÁRIO. ACIONAMENTO DO MOVIMENTO OE RECLINAÇÃO SINCRONIZADA OE ASSENTO E ENCOSTO POR MEIO OE ALAVANCA 
INDEPENDENTE. COM MANÍPULO ERGONÔMICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. LOCALIZAOA DO LADO ESUUEROO DO USUÁRIO. COM 
POSSIBILIOAOE OE TRAVAMENTO 00 MOVIMENTO OE RECLINAÇÃO EM 04 PONTOS (INCLUINDO O PONTO INICIAL 00 MECANISMO). EIIUIPAOO COM SISTEMA 
ANTI-IMPACTO PARA ENCOSTO E PROVIDO OE MANÍPULO FRONTAL INJETADO EM TERMOPLÁSTICO PARA AJUSTE DO COEFICIENTE ELÁSTICO DA MOLA OE 
RECLÍNIO. PERMITINDO VÁRIAS TENSÕES DIFERENTES PARA O MOVIMENTO OE RECLINAÇÃO SINCRONIZADA. POSSIBILITANDO DESSE MODO. A UTILIZAÇÃO 
DO PRODUTO POR USUÁRIOS DE BIÓTIPOS DISTINTOS. AJUSTE OE ALTURA DO ASSENTO OE FORMA MILIMÉTRICA. ATRAVÉS OE ACIONAMENTO DO PISTÃO A 
GÁS COM DIÂMETRO DO CURSO DE 28 MM. COM CONIFICAÇÃO SUPERIOR E INFERIOR DE 1º2616'. COM BUCHA INJETADA EM RESINA OE ENGENHARIA OE 
ALTO DESEMPENHO. DOTADO OE CAIXA CILÍNDRICA OE ALOJAMENTO 00 CURSO COM DIÂMETRO EXTERNO OE 50 MM CROMADA. COM CONIFICAÇÃO 
ESPECIFICA PARA BASES ARCADAS. CONTRIBUINDO PARA OUE A MEDIDA OE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO SE APRESENTE OE FORMA AOEOUAOA. 
CLASSIFICAÇÃO OE QUALIDADE E DURABILIDADE DO PISTÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÍVEL 03 DA NORMA INTERNACIONAL DIN 4550, 
CONSEQUENTEMENTE. ATENDE AOS ENSAIOS OE DURABILIDADE DO MECANISMO OE ROTAÇÃO E OE AJUSTE VERTICAL PNEUMÁTICO. PRECONIZADOS NA 
BNT NBR 13982/08 PARA ESTE PRODUTO. BASE OE CINCO PATAS INJETADA EM LIGA ALUMÍNIO. COM ACABAMENTO POLIDO. DE FORMATO ARCADO. COM 

RAIO OA PATA EM CONFORMIDADE COM PRECONIZADO NA NORMA ABNT NBR 13862/06 PARA ESTE UUESITO. BEM COMO PARA OS ULIESITOS OE PONTOS 
OE APOIO DA BASE. PONTO OE ESTABILIDADE E ENSAIO OE CARGA ESTÁTICA NA BASE. PARA CADA PATA DA BASE SUPRA ESPECIFICADA. EM SUA 
ERMINAÇÃO. ACOPLAR-SE-Á UM RODÍZIO DE DUPLO GIRO OE COR PRETA COM BANDA OE RODAGEM NA COR CINZA. ANTI RISCO. APRESENTANDO 

DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE O PONTO OE APOIO DA RODA E O EIXO OE GIRO DO RODÍZIO OE 18 MM. NO MÍNIMO. ALÉM OE 7.0 MM PARA LARGURA MÍNIMA DA 
SUPERFÍCIE OE ROLAMENTO. BEM COMO 1.5 MM PARA RAIOS MÍNIMOS. INTERNO E EXTERNO. TAIS RODÍZIOS APRESENTAM DISTANCIA ENTRE RODAS ENTRE 
15 E 22 MM. SÃO MANUFATURADOS EM TERMDPLÁSTICDS OE ALTO DESEMPENHO. COM PINO OE ALOJAMENTO À BASE CILÍNDRICO. PRODUZIDO EM AÇO 
BNT IDID/l020 ZINCADO. COM II MM OE DIÂMETRO NO MÍNIMO E ANEL METÁLICO PARA FIXAÇÃO À BASE SEM A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS COM 

DIÂMETRO OE RODA OE. NO MÍNIMO. 49 MM. PAR OE BRAÇOS FIXOS. MANUFATURADOS EM ALUM[NIO FUNDIDO OU INJETADO EM ALTA PRESSÃO. COM 
CASAMENTO POLIDO. ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO. UNINDO-OS E. PORTANTO. AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. 

Oacumentaçãa mínima de campravaçãa aos requisitas mínimas de qualidade e sustentabilidade da fabricante das cadeiras: 
• Certificada de Conformidade emitida par □CP acreditada pela lnmetra em sistema 5 para ABNT NBR 13962. 
• Certificado de Rotulagem Ecológica do produto conforme Normas ABNT NBR ISO 14020 B ABNT NBR ISO 14024, emitido por OCP acreditado p 
lnmetro. 

Estrada São Francisco, 2013- Jd. wanda - Taboão da serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300. 
Visite o site da Câmara - http://www.camarataboao.sp.gov.br 
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• Laudo Ergonômico em conformifaêle com requisitos da NR-17. Portaria 423 de 07 de Outubro de 2021. emitido por Profissional competente. 
• Certificado de cadeia de custódia com escopo para cadeiras. se houver componentes de madeira. 
• Certificado de processo e preparação de superfície metálica de acordo com o procedimento da DCP que demonstre no mínimo que a camada de 
inta com espessura mínima de 60 um (1□443:2008). resistência a exposição a câmara úmida (8095:2□15) com isenção a enferrujamento e bolhas e 
dureza a lápis ~ 6H (ASTM 03363:2020). Caso no certificado não contenha os resultados para análise, deve acompanhar o laudo correlato ao 
certificado. 

ITEM li - Cadeira Diretor 
CADEIRA GIRATÓRIA BAIXA ESTOFADA COM BRAÇO: GIRATÓRIA OPERACIONAL. NO MÍNIMO DO TIPO B. COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 
13962/06. COM. NO MÍNIMO. ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA 00 ASSENTO. RODÍZIOS OE 
DUPLO GIRO, GIRO DE 380 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ALTURA DOS BRAÇOS. ALTURA 00 ENCOSTO. INCLINAÇÃO 00 ENCOSTO. ENCOSTO: 
ESTRUTURADO EM CHASSI OE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS OE REFORÇOS ESTRUTURAIS. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL OE POLIURETANO 
INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA 00 ENCOSTO INJETADA 
EM POLIPROPILEND UUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS OE FIXAÇÃO DO EXTENSOR OE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E UUE CUBRA 
O MESMO EXTENSOR. NÃO DEIXANDO-O APARENTE OURANTE O CURSO OPERACIONAL OE AJUSTE VERTICAL IMPLICANDO NA NÃO EXISTÊNCIA OE PARTES 
OCAS AO LONGO DA REGULAGEM OFERECIDA PELA CREMALHEIRA OU SISTEMA SIMILAR OE AJUSTE OE ALTURA 00 ENCOSTO. NÃO SERÁ TOLERADO O USO 
DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E NEM DE PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO. PEUUENAS ABERTURAS ENTRE A 
CARENAGEM DE ENCONTRA ENCOSTO E A CARENAGEM DO EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO SÃO TOLERÁVEIS, DESDE 11UE NÃO PERMITAM A 
INSERÇÃO OE UM OBJETO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO OE 25 MM AO LONGO 00 CURSO OPERACIONAL 00 SISTEMA OE AJUSTE DO ENCOSTO E NÃO 
MAIOR 00 11UE 40 MM EM SITUAÇÃO DE DESARME DO SISTEMA DE AJUSTE DO ENCOSTO. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE. EM 
POLIÉSTER. COM GRAMATURA MÉDIA OE. NO MÍNIMO. 270, FORÇA DA TENSÃO PARA RUPTURA MÍNIMA DE 120 DAN E PERCENTUAL MÍNIMO OE 
ALONGAMENTO DE 25%. PARA PROPORCIONAR A PERSPIRAÇÃO DO USUÁRIO, D TECIDO NÃO PODE SER IMPERMEÁVEL. ASPECTOS DIMENSIONAIS E OE 
FUNCIONALIDADES DO ENCOSTO: LARGURA (MÍNIMA):440 MM (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13882/08): EXTENSÃO 
VERTICAL (MÍNIMA): 400 MM (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962/06): RAIO OE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃO 
DO APOIO LOMBAR (PONTO MAIS PROEMINENTE DA SUPERFÍCIE DO ENCOSTO): ENTRE 400 E 500 MM (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA 
BNT NBR 13982/08). AJUSTE OE ALTURA DO ENCOSTO: EM NO MÍNIMO 5 PONTOS. COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM: FAIXA OE 

INCLINAÇÃO MÍNIMA DO ENCOSTO: 28 GRAUS: ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI OE PDLIPRDPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS 
ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADD ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE PDLIURETANO 
INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E OE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA D ENCOSTO. DOTADO OE CARENAGEM OE CONTRA 
CAPA PARA D ASSENTO INJETADA EM POLIPRDPILENO 11UE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE 
SSENTO ATRAVÉS OE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO OE PERFIL OE BORDOS OE PVC PARA 
CASAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA OE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE. EM POLIÉSTER. ASPECTOS 

DIMENSIONAIS E OE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA (MÍNIMA): 475 MM. PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA): 470 MM. AJUSTE OE ALTURA 
DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL OE IOD MM. SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO 11UE 400 MM. MAS NÃO MAIOR 00 11UE 420 MM E A 
LTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO UUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO UUE 520 MM. SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 

13982/08. INCLINAÇÃO DO ASSENTO FIXA OU REGULÁVEL POSSIBILITANDO POSICIONAMENTO ENTRE -2 E -7 GRAUS EM RELAÇÃO À HORIZONTAL. 
MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE UUE POSSIBILITE. NO MÍNIMO. AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO. AJUSTE OE 
ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM. NO MÍNIMO. OFERTA 
OE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (ISO X 200 MM). PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO 
SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA OE AÇO 
CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA 00 TIPO MIG/MAG OU 
ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO UUE PROPORCIONE D CONTATO PERMANENTE 
11UANOO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA. A PORÇÃO 00 ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA 
PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A OESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ OE TRAVAR O ENCOSTO EM UUALDUER POSIÇÃO AO 
LONGO DO CURSO ANGULAR OE INCLINAÇÃO DE 29 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO 00 MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA OE AÇO ESTAMP OA 
COM ESPESSURA MÍNIMA OE 3 MM. TAL SUPORTE 00 ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVI□□ DE CARENAGEM PLÁSTICA OE PROTEÇÃO E 
ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO PORÉM NÃO SER CDRRUGAOA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURAN A DO USUÁRIO CONTRA 

Estrada São Francisco, 2013- Jd. Wanda - Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300. 
Visite o site da Câmara - http://www.camarataboao.sp.gov.br 
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ELEMENTOS OCOS, COFORME JÁ E ADO SUPRA UUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO 
MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO OE PINTURA ELETROSTÁTICA 
, PÓ. COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS REGULÁVEIS: COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA 
DE AÇO COM VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LAR!JURA MÍNIMA DE 60 MM COM CARENAGEM INJETADA EM POLIPRDPILEND PARA PROTEÇÃO 
E ACABAMENTO E BOTÃO LATERAL DE ACIONAMENTO PARA D AJUSTE VERTICAL COM RETORNO AUTOMÁTICO POR MOLA. APOIO SUPERIOR INJETADO EM 
PDLIURETAND DE PELE INTrnRAL COM ALMA EM AÇO OU ALMA EM RESINA OE ENGENHARIA DE ALTO DESEMPENHO. PROPORCIONANDO ÓTIMO FATOR DE 
CONFORTO AO USUÁRIO, COM SEUS BORDOS ARREDONDADOS. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADE DOS APOIA BRAÇOS: LARGURA DO APOIA 
BRAÇO (MÍNIMA): 80 MM, COMPRIMENTO (MÍNIMO): 250 MM. RECUO DO APOIA BRAÇO ENTRE 130 E 150 MM. DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS APOIA BRAÇOS 
ENTRE 460 E 490 MM E ALTURA DOS APOIA BRAÇOS EM RELAÇÃO AD ASSENTO: ENTRE 180 E 280 MM. SENDO D CURSO MÍNIMO OE AJUSTE VERTICAL DE 
60 MM E. NO MÍNIMO, 5 ESTÁGIOS DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE 
QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM POLIAMIDA OU RESINA DE 
ENGENHARIA DE DESEMPENHO SIMILAR OU AINDA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA. CUJAS DIMENSÕES SÃO DE. NO 
MÍNIMO. 20 X 35 X 1.35 MM. NESTE CASO, SENDO A BASE METÁLICA, DEVERÁ POSSUIR UMA CAPA ÚNICA INJETADA EM POLIPRDPILEND QUE RECOBRE 
DOOS OS BORDOS LATERAIS E PARTE SUPERIOR DA BASE. INDEPENDENTE DO MATERIAL OE CONSTRUÇÃO. TAL BASE DEVERÁ POSSUIR RAIO DA PATA 

MÍNIMO OE 290 MM E PROJEÇÃO DA PATA MÁXIMA OE 350 MM. COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO. CASO SEJA INJETADA EM POLIAMIDA. O CÔNICO 
CENTRAL PARA ALOJAMENTO 00 PISTÃO DEVERÁ POSSUIR REFORÇO METÁLICO INSERTAOO NA INJEÇÃO NA MATRIZ OU, SENDO METÁLICA. D CÔNICO 
CENTRAL DE ALOJAMENTO DO PISTÃO DEVERÁ SER REALIZADO EM DOIS ANÉIS METÁLICOS CUJA PAREDE DEVERÁ SER. OE NO. MÍNIMO 2.25 MM. SENDO UM 
ANEL INFERIOR E OUTRO POSTERIOR. SENDO METÁLICA, D TRATAMENTO OE SUPERFÍCIE DA BASE DEVERÁ SER EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. OE COR 
PRETA. RODÍZIOS: OE DUPLO GIRO 00 TIPO "W" OU "H" E DIMENSIONAIS CONFORME D PRECONIZADO PELOS REl1UISITDS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 
13962/0S, COM EIXO VERTICAL DE. NO MÍNIMD. IO MM. COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM D USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. 
Documentação mínima de comprovação aos requisitas mínimas de qualidade e sustentabilidade da fabricante das cadeiras: 
• Certificada de Conformidade emitida par OCP acreditada pela lnmetra em sistema 5 para ABNT NBR 13962. 
• Certificada de Rotulagem Ecológica da produto conforme Normas ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024. emitida par □CP acreditada pela lnmetra. 
• Lauda Erganômica em conformidade com requisitas da NR-17. Portaria 423 de 07 de Outubro de 2021. emitida par Profissional competente. 
• Certificada de cadeia de custódia com escapa para cadeiras, se houver componentes de madeira. 
• Certificada de processa e preparação de superfície metálica de acorda com a procedimento da OCP que demonstre na mínima que a camada de 
inta com espessura mínima de SO um (l0443:2008), resistência a exposição a câmara úmida (8095:20l5} com isenção a enferrujamento e bolhas e 
dureza a lápis l:: SH (ASTM 03363:2020). Casa na certificada não contenha os resultados para análise. deve acompanhar a lauda correlata aa certificada. 

Estrada São Francisco, 2013-Jd. Wanda - Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300. 
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ANEXO III - ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PREGÃO 09 - 2022 PROCESSO 41-2022 

OBJETO: "AQUISIÇÃO PARCELADA E INSTIMADA E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS GABINETES E DEPARTAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÂO DA SERRA" 

LOTEI 

QUANT EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA4 
IDADE 

ITEM PRODUTOS UNJO ESTIM VALOR SUBTOTAL VALOR SUBTOTAL VALOR SUBTOTAL VALOR SUBTOTAL 
ADA UNITÁRIO UNITÁRIO UNITÁRIO UNITÁRIO 

1 
MESA EM L UNO 35 R$3.890.00 R$ 136.150,00 R$3.945,00 R$ 138.075,00 R$4.182,00 R$ 146.370,00 R$3.715,90 R$ 130.056,50 
COM02 
GAVETAS 

2 ARMÁRIO 
ALTO COM 02 UNO 50 R$3.200.00 R$ 160.000,00 R$3.320,00 R$ 166.000,00 R$3.399,00 R$ 169.950,00 R$3.4SO,OO R$ 172.500,00 
PORTAS 

3 ARMÁRIO 
BAIXO 04 UNO 50 R$3.720.00 R$ 186.000,00 R$3.815,00 R$ 190.750,00 R$3.857,00 R$ 192.850,00 R$3.901,00 R$ 195.050,00 
PORTAS 

4 MESA 
RETANGULAR UNO 65 R$2.850,00 R$ 185.250,00 R$2.930,00 R$ 190.450,00 R$3.200,00 R$ 208.000,00 R$3.315,00 R$ 215.475,00 
COM02 
GAVETAS 

R$ 667.400,00 R$ 685.275,00 R$ 717.170,00 R$ 713.081,50 

Estrada São Francisco, 2013-Jd. Wanda - Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4 788-9300. Visite o site da Câmara - 
http:llwww.camarataboao.sp.gov.br 
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LOTE II 

QUANT EMPRESA 1 EMPRESA2 EMPRESA3 EMPRESA4 IDADE 
ITEM PRODUTOS UNID ESTIM VALOR SUBTOTAL VALOR SUBTOTAL VALOR SUBTOTAL VALOR SUBTOTAL ADA UNITÁRIO UNITÁRIO UNITÁRIO UNITÁRIO 

ESTANTE 
5 PERSONALIZADA UNO 15 

R$ 198.750,00 R$ 203.250,00 R$ 213.000,00 COM NICHOS R$ l 3.250.00 R$13.550,00 R$13.980,00 R$ 209.700,00 R$14.200,00 

ARMÁRIO BAIXO 
6 COM04 UNO 

PRATELEIRAS R$ 93.000,00 R$ 95.475,00 R$6.480,00 R$ 97.200,00 R$6.500,00 R$ 97.500,00 (NICHOS) 15 R$6.200,00 R$6.365,00 

MESA 
7 RETANGULAR UND 

COM 04 GAVETAS 15 R$4.450.00 R$ 66.750,00 R$4.550,00 R$ 68.250,00 R$4.600,00 R$ 69.000,00 R$4.790,00 R$ 71.850,00 

R$ 358.500,00 R$ 375.900,00 R$ 382.350,00 

R$ 366.975,00 

Estrada São Francisco, 2013-Jd. Wanda-Taboão da Serra -SP-CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300. Visite o site da Câmara - 
http://www.camarataboao.sp.gov.br 
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LOTE III 

QUANTI EMPRESAl EMPRESA2 EMPRESA3 EMPRESA4 
DADE 

ITEM PRODUTOS UNID ESTIMA VALOR SUBTOTAL VALOR SUBTOTAL VALOR SUBTOTAL VALOR SUBTOTAL 
DA UNITÁRIO UNITÁRIO UNITÁRIO UNITÁRIO 

8 CADEIRA UND 150 R$3.450,00 R$ 517.500,00 R$3.520,00 R$ 528.000,00 R$3.675,00 R$ 551.250,00 R$3.750,00 R$ 562.500,00 GIRATÓRJA DE 
ESCRITÓRIO 

9 CADEIRA UND 150 R$1.950,00 R$ 292.500,00 R$2.200,00 R$ 330.000,00 R$2.355,00 R$ 353.250,00 R$2.380,00 R$ 357.000,00 GIRATÓRIA COM 
BRAÇO_ 
REGULAVEL 

CADEIRA 
10 PRESIDENTE UND 45 R$6.250,00 R$ 281.250,00 R$6.350,00 R$ 285.750,00 R$6.390,00 R$ 287.550,00 R$6.410,00 R$ 288.450,00 

CADEIRA 
11 DIRETOR UND 45 R$5.850,00 R$ 263.250,00 R$S.925,00 R$ 266.625,00 R$6.100,00 R$ 274.500,00 R$6.250,00 R$ 281.250,00 

R$ 1.354.500,00 R$ 1.410.375,00 R$ 1.466.550,00 R$ 1.489.200,00 

TOTAIS R$ 2.380.400,00 R$ 2.462.625,00 R$ 2.559.620,00 R$ 2.584.631,50 

PREÇO MÉDIO PARA RESERVA ORÇAMENTÁRIA R$ 2.496.819,13 

Chefe de Compras, Licitações e Contratos 
Estrada São Francisco, 2013-Jd. Wanda - Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300. Visite o site da Câmara - 

http://www.camarataboao.sp.gov.br 
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Pregão Nº 09 /2022. 
Processo nº 41/2022. 

OBJETO: "AQUISIÇÃO PARCELADA E INSTIMADA E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS 
GABINETES E DEPARTAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA". 

C.N.P.J./M.F.: 
Endereço: 
Cidade: 
Telefone: 

Empresa Proponente: 
Inscrição Estadual: 

EST,: UF: 
Fax: 

BAIRRO: 
CEP: 

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL 

CONDIÇÕES DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 

APRESENTAMOS A CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, NOSSA PROPOSTA DE PREÇO 
CONFORME AO QUE SEGUE: 

LOTE 01 - MOBILIARIOS 
Item Produtos Marca Unid. Qtda. Valor Subtotal 

Estimada Unitário 
01 MESA EM L COM 02 GAVETAS UNO 35 
02 ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS UNO 50 
03 ARMÁRIO BAIXO 04 PORTAS UND 50 
04 MESA RETANGULAR COM 02 GAVETAS UND 65 

TOTAL 

LOTE 02 - MÓVEIS SOB MEDIDA (PLANE ADOSl 
Item Produtos Marca Unid. Qtda. Valor Subtotal 

Estimada Unitário 
05 ESTANTE PERSONALIZADA COM NICHOS UND 15 
06 ARMÁRIO BAIXO COM 4 PRATELEIRAS (NICHOS) UNO 15 
07 MESA RETANGULAR COM 04 GAVETAS UND 15 

TOTAL 

Estrada São Francisco, 2013-Jd. Wanda - Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300. 
Visite o site da Câmara- http://www.camarataboao.sp.gov.br 



.-dw- ... 

1~ ~1 <tâ11u1ra ,íf-lflunirtpal üc Ut:alloão na ~erra .cr ; ___ 
~5tabo bt ~iio 30anlo 1'~ 

-=- LOTE 03 - CADEIRAS 
Item Produtos Marca Unid. Qtda. Valor Subtotal 

Estimada Unitário 
08 CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITÓRIO UND 150 
09 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO REGULÁVEL UNO 150 
10 CADEIRA PRESIDENTE UNO 45 
11 CADEIRA DIRETOR UNO 45 

TOTAL 

1 - A proponente declara que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e 
condições do Edital relativo à licitação supra, bem como às 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, aí incluídos as despesas fiscais, custos de 
transportes, programação de entrega, cronograma de entrega, etc .. ,de modo que nenhuma 
outra remuneração seja devido à Contratada. 

- Declaramos que se vencedora da fase de lances, entregaremos os catálogos, 
laudos e certificados exigidos em Edital no prazo de 05 dias. 

______ _, de de 2022. 

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

NOME: 

RG: 

CARGO: 

Estrada São Francisco, 2013- Jd. Wanda - Taboão da Serra - SP - CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4 788-9300. 
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ANEXO V 

MODELO - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO 

Pregão N!! 09/2022. 
Processo nº 41/2022. 

OBJETO: "AQUISIÇÃO PARCELADA E INSTIMADA E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS 
GABINETES E DEPARTAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA". 

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

PrezadosSenhore~ 

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso Vil do artigo 4Q, da 

Lei Federal nº 10520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 

Local,_ de de 2022. 

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

Nome: 

R.G.: 

Cargo: 
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ANEXO VI 

MODELO-DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
DE HABILITAÇÃO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

Pregão Nº 09/2022. 

Processo nº 41/2022. 

OBJETO: "AQUISIÇÃO PARCELADA E INSTIMADA E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS 

GABINETES E DEPARTAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA". 

A empresa .inscrita no CNPJ sob nº 
........................................ ,por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

_______ __, inscrito(a) no RG n2 ..................••••.•...•........•...... e no CPF sob o 

n2 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 à instrução do processo 
lícitatório, 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 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal; 

e) que inexiste fato impeditivo à sua habilitação; 
d) que não está suspensa e/ou impedida de participar de licitação e/ou de contratar 

Local, de de 2022. 

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

Nome: 

R.G.: 

Cargo: 
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ANEXO VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Preços nº _/2022 - Processo nº 41/2022 - Pregão nº 09/2022. 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Taboão da Serra. 

CONTRATADA: _ 

OBJETO: "AQUISIÇÃO PARCELADA E INSTIMADA E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO 
PARA OS GABINETES E DEPARTAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA". 

Aos _ dias do mês de do ano de 2022, pelo presente instrumento e na 
melhor forma de direito. Os abaixo-assinados, de um lado na qualidade de CONTRATANTE a CÂMARA 
MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.547.841/0001-45, sito a 
Estrada São Francisco, 2013, Jardim Wanda, Taboão da Serra - SP, através de ser Presidente, Carlos 
Pereira da Silva e de outro lado na qualidade de CONTRATADA à empresa _, 
com sede a __, nº __, __, ------~·------ 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº __, neste ato representado por 
_________ __, portador da carteira de identidade __, inscrita no CPF /MF 
sob o nº _, que assinam o presente relativo à aquisição e instalação de mobiliário para a 
Câmara Municipal de Taboão da serra, sobre as cláusulas e condições seguintes: 

1-DOOB ETO 

1.1- O 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 MOBILIÁRIOS PARA OS 
GABINETES E DEPARTAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, cuja execução 
será regida pelas cláusulas deste instrumento que é lacrado nos termos da proposta oferecida pela 
CONTRATADA no Pregão nº 09 / 2022, cujo teor ora é ratificado e que, rubricado pelas partes, passa 
a fazer parte integrante deste contrato. 

II - DO PRAZO CQiiTRATUAL 1 
O prazo da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, 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 PRE~~º'---------~-------------------" 
3.1 - Pela compra do produto a Contratante pagará a Contratada em moeda corrente do País, o valor 
constante da proposta final apresentada, que integra a presente. 
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3.2 - Nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, bem como os 
impostos incidentes, ficando certo de que à "CÂMARA" nenhum outro ônus caberá além do 
pagamento do preço constante nesta Ata; ficando os preços, assim, registrados e pactuados: 

IV - PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1- A entrega dos produtos deverá ser realizada, quando solicitado, durante a vigência da Ata 
de Registro de Preços, 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, n2 2013 - Jardim 
Wanda - Taboão da Serra/ SP , das 08h00min as 16h00min, de segunda à sexta feira, no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias corridos após o recebimento do pedido e mediante agendamento do 
Departamento de Compras. 
4.2 - O 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, instruídos com as respectivas certidões: 

a) - Certidão Negativa de Débito quanto a Dívida Ativa da União; 
b) - 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 ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE. 

5.1- Os recursos necessários para fazer frente às 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 
09 /2022, 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 Capítulo IV da Lei Federal 
nº. 8.666/1993, na Lei Federal nº. 10.520/2002 e demais normas pertinentes, devendo ser 
observados os procedimentos contidos no Decreto Municipal nº. 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; 
Estrada São Francisco, 2013-Jd. Wanda-Taboão da Serra-SP-CEP 06765-001 -Fone/Fax: 4788-9300. 
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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 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; 

6.1.2.3 - 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; 

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 n2. 8.666/1993. 
6.3 - As importâncias relativas às multas serão 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. 
6.4 - O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 
infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida 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 - O 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 autorizada a retenção de créditos que a 
Contratada tenha, junto à contratante, no montante da penalidade, sem embargo de eventual 
inscrição na dívida ativa. 
6.7 - Ocorrendo à 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 
Câmara Municipal de Taboão da Serra, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a critério da Administração, 
garantida a defesa prévia. 

IYII - DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 
7.1 - O presente Contrato somente poderá ser cancelada nos casos e na forma prevista nas 
disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

(VIII - OBRIGAÇOES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA 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 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..OBRIGAÇõ,ES DA CONTRATADA 
9.1 - O 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 à 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 à fiscalização ou acompanhamento pela Câmara Municipal de Taboão da Serra. 
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9.5 - Mante~rante 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 
transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do presente Edital. 

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 n2 
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- O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

~li - 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 DISPOSIÇOES GERAIS 
10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Taboão 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 início 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-á para o primeiro dia útil 
subsequente de funcionamento. 
10.3 - O presente Contrato subordina-se às todas as disposições contidas na Lei Federal de Licitações 
n2• 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. 

Taboão da Serra, __ de de 2022 

~~ = CARLOS PEREIRA DA SILVA 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 

CONTRATANTE 

DETENTORA 

TESTEMUNHAS:1), 2) _ 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ ENQUADRADA COMO 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS 

DO ARTIGO 32 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

Pregão Nº 09 /2022. 

Processo n2 41/2022. 

OBJETO: "AQUISIÇÃO PARCELADA E INSTIMADA E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO 
PARA OS GABINETES E DEPARTAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO 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), CNPJ nº é Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, cujos termos declara conhecer na íntegra, 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, 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, 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 à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

de de 2022. 

{Assinatura do representante legal) 

Nome: 

RGnº: 
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ANEXO IX 

, 
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TECNICA 

Pregão N2 09/2022. 

Processo n2 41/2022. 

OBJETO: "AQUISIÇÃO PARCELADA E INSTIMADA E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO 
PARA OS GABINETES E DEPARTAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA 
SERRA". 

A Câmara Municipal de Taboão da Serra atesta que a empresa, ___, 
com sede a __, nº __, _ 
_______ , inscrita no CNPJ/MF sob o nº _, representada por 

procedeu à vistoria para participação na licitação PREGÃO Nº 
09/2022, que será realizado em 01/12/2022. 

Taboão da Serra, __ de de 2022. 

Nome do Servidor 

Função do Servidor 

Nome da Empresa 

CNPJ nQ _ 

Nome do Representante Legal 

RG nQ _ 
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