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PREÂMBULO
A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA (“ADE SAMPA”), situada na Avenida São João,
nº 473, Capital do Estado de São Paulo - CEP: 01035-000, torna público para conhecimento de quantos
possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de
julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a prestação dos serviços descritos na Cláusula 2 –
DO OBJETO deste Edital.
A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br, OC nº 894000801002018OC00007, nas condições
descritas neste Edital, devendo ser observado o início da sessão às 10h30 horas do dia 03 de Agosto
de 2018.
Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atos pertinentes também constarão do
site www.adesampa.com.br.
1. EMBASAMENTO LEGAL:
1.1.
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições da Lei
Municipal nº 13.278/2002, alterada pela Leis Municipais 14.145/06 e 16.445/16 e Lei Municipal
15.944/2013, do Decreto Municipal nº 44.279/2003, alterado pelos Decretos Municipais 46.662/2005,
47.014/2006, 50.605/2009, 50.689/2009, 51.278/2010, 56.144/2015, 56.633/2015, 56.818/2016, e
Decreto Municipal 43.406/2003 e 55.427/2014 das Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/93, da Lei
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, do Regulamento Interno
para Licitações, Alienações e Contratos da ADE SAMPA (disponível pelo site
http://www.adesampa.com.br/wp-content/uploads/2015/11/Regulamento-de-compras.pdf) e das
demais normas complementares aplicáveis.
2. OBJETO:
2.1
Compra de materiais de escritório para a ADE SAMPA para uso interno e para os projetos de
desenvolvimento local, suporte ao empreendedor e economia criativa ligados à essa instituição,
conforme Termo de Referência, que integra o Edital de Licitação do presente Pregão Eletrônico, como
Anexo I.
2.2 Deverão ser observadas as especificações e condições de fornecimento e entrega do material
constantes no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste edital. Não obstante, as
propostas comerciais apresentadas deverão obrigatoriamente especificar os itens que serão
fornecidos pela empresa com base no que a ADE SAMPA requisita na subcláusula 3.1. do Termo de
Referência - Anexo I deste Edital.
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
3.1.
Atenderem a todas as exigências deste edital e de seus anexos, desde que sejam credenciadas,
com cadastro ativo, no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP,
condição para a utilização do sistema eletrônico – BEC/SP.
3.1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento de representantes que atuarão em nome
da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso deverão ser obtidos
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anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer pregão
eletrônico realizado por intermédio do sistema BEC/SP.
3.1.2. Tenham objeto social pertinente e compatível ao licitado;
3.1.3. Não estejam sob processo de falência ou concordata;
3.1.4. Não estejam constituídas em forma de consórcio e não sejam controladoras, coligadas
ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.1.5.

Não tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a ADE SAMPA;

3.1.6. Não estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a ADE SAMPA e com
a Administração Pública, nos termos da Orientação Normativa PGM 03/2012 e jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça;
3.1.7.

Não se enquadrem nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

3.1.8. Sejam caracterizadas como microempresas ou empresas de pequeno porte,
considerando que o valor da contratação se enquadra no estipulado no artigo 48, I, da Lei
Complementar nº 147 de 7 de agosto de 2014;
3.2.
Nas licitações na modalidade Pregão Eletrônico serão observadas as regras próprias do
sistema utilizado, do Decreto nº 43.406/2003 e da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014.
3.3.
Como requisito para a participação no pregão, a Licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que inexiste qualquer fato que impede a sua participação no certame
ou de sua contratação e que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP.
3.4.
Ao encaminhar sua proposta, a Licitante declara que cumpre integralmente os requisitos de
habilitação previstos neste Edital e seus anexos.
3.5.
A participação neste Pregão implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende
e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital, bem como às disposições contidas
na legislação indicada na cláusula “1” deste Edital, que disciplinam a presente licitação e integrarão o
ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.
4. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES
4.1.
Qualquer pessoa poderá solicitar informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação,
em campo próprio do sistema, encontrado na opção “Edital”, até 02 (dois) dias úteis antes da data
marcada para abertura da sessão pública.
4.2.
Os esclarecimentos e as informações serão prestados pelo Pregoeiro, até a data fixada para
abertura da sessão pública deste Pregão.
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5. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1.
Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá formular impugnações contra o ato convocatório,
sendo que eventuais impugnações ao Edital deverão ser relatadas diretamente no sistema eletrônico,
em campo específico, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento, no prazo de até 2
(dois) dias úteis anteriores à data marcada para a realização da sessão pública de abertura do pregão,
sob pena de decadência do direito.
5.2.
Caberá ao Pregoeiro(a) manifestar-se, motivadamente, a respeito da(s) impugnação(ões),
proferindo sua decisão antes da data prevista para a abertura do certame.
5.3.
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.
5.4.
A impugnação, feita tempestivamente pela Licitante, não a impedirá de participar deste
Pregão.
5.5.
As decisões das impugnações serão divulgadas pelo Pregoeiro no sistema eletrônico para
visualização dos interessados.
6. CREDENCIAMENTO
6.1.
As licitantes deverão estar previamente credenciadas junto ao órgão provedor – Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP – BEC/SP.
6.2.
O credenciamento dar-se-á pela atribuição, pelo órgão provedor, de chave de identificação e
de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico – BEC/SP.
6.2.1 As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem
cumpridos para o registro no CAUFESP estão disponíveis no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br
6.3.
O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral ativo no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP.
6.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica em responsabilidade legal da
Licitante ou de seu representante legalmente constituído e presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
6.4.1. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma Licitante em cada
pregão eletrônico.
6.5.
O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou à ADE SAMPA, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.5.1. Deverá a Licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou que resulte na inviabilidade do uso da
senha, para imediato bloqueio de acesso.
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7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção “PREGÃO - ENTREGAR PROPOSTA”, com
o VALOR DO PREÇO GLOBAL, desde a divulgação na íntegra do Edital no referido endereço eletrônico,
até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública.
7.1.1. Até a abertura da sessão, a Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.
7.2. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances.
7.3. À Licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública,
respondendo pelo ônus decorrente de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema.
7.3.1. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida
da sessão pública ou do certame.
7.4. À desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:
a)
fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi
interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos,
a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa às
licitantes de nova data e horário para a sua continuidade;
b)
durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes,
até o término do período estabelecido no edital.
7.5. A apresentação da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da Licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.
7.5.1. A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, preços ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
7.5.2. Os preços cotados deverão ser cotados em moeda corrente nacional, em algarismos e devem
ser equivalentes aos praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer
encargo financeiro ou previsão inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e
despesas, necessários ao fornecimento do objeto, inclusive frete. O preço ofertado será irreajustável
e constituirá a única e completa remuneração pelo cumprimento do objeto deste certame, não sendo
aceitos pleitos de acréscimos nos preços, a qualquer título.
7.5.2.1. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, não considerados na
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não
sendo aceitos pleitos de acréscimo, a qualquer título.
7.6. A Licitante declarada vencedora do certame deverá enviar a proposta de preços, conforme
disposto no Item 10.3 deste Edital, de acordo com o formulário que segue como Anexo II deste Edital,
com todas as informações e declarações ali constantes, devendo ser redigida em língua portuguesa,
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com clareza, perfeitamente legível, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, ser
datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal ou procurador,
devidamente identificado com números de CPF e RG, e respectivo cargo na Licitante.
7.6.1. A proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua
apresentação, não podendo haver aumento de preços se ocorrer, com anuência da proponente,
dilação de seu prazo de validade.
8. DIVULGAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1.
Na data e horários indicados no preâmbulo deste Edital terá início à sessão pública do pregão
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.
8.2.
A Análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
8.3.

Serão desclassificadas as propostas:
a)

cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital e
seus anexos;

b)
que por ação da Licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua
identificação.
8.4.

A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro.

8.5.

Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

8.6.
O sistema ordenará novamente as propostas analisadas e classificadas pelo Pregoeiro, por
estarem em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas
neste instrumento convocatório, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8.6.1. Eventual desempate de propostas de mesmo valor será promovido pelo sistema.
9. ETAPA DE LANCES
9.1.
Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e
respectivos horários de registro e valor.
9.1.1 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço, ou em valores distintos e decrescentes, inferiores ao do último valor
apresentado pela própria licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redução
mínima entre eles de R$70,00 (setenta reais) aplicável, inclusive, em relação ao primeiro
formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances
do mesmo valor.
9.2.
As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras para
sua aceitação.
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9.2.1. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço
apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
9.3.

A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos.
9.3.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando
à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 3 (três)
minutos do período de que trata o item 9.3 ou nos sucessivos períodos de prorrogação
automática.
9.3.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no subitem
9.3.1, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente quando atingido o
terceiro minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar
prorrogação.

9.4.

No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico:
a)
dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e
respectivos valores;
b)

do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.

9.5.
A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração indicados no
subitem 9.3.1.
9.6.
Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, contendo a
classificação final, em ordem crescente de valores.
9.6.1. Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada licitante.
10. JULGAMENTO, NEGOCIAÇÃO E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
10.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço global,
observados os requisitos, as especificações técnicas e os parâmetros definidos neste Edital e em seus
anexos quanto ao objeto.
10.2. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, definida a Licitante vencedora, o Pregoeiro deverá
com ela negociar, mediante troca de mensagens no sistema eletrônico, com vistas à redução do preço.
10.2.1. Visando à celeridade do procedimento licitatório, ao ser convocada, a Licitante deverá
se manifestar no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação.
10.2.2. Paralelamente, nesta oportunidade, a Equipe de Apoio emitirá a Declaração de
Situação do Fornecedor no CAUFESP, onde será verificado se a licitante encontra-se
devidamente cadastrada e sem qualquer restrição de participação em pregões.
10.2.2.1 A depender da restrição apontada, o Pregoeiro motivadamente
desclassificará a proposta.
10.3. Após a negociação, o Pregoeiro fará o exame da aceitabilidade da oferta da primeira classificada,
devendo esta encaminhar, em prazo estabelecido pelo pregoeiro(a), através do endereço eletrônico
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da BEC, sob pena de desclassificação, a proposta de preço, conforme Anexo II, com o valor do preço
final alcançado.
10.3.1. O Pregoeiro deverá verificar, como critério de aceitabilidade, a compatibilidade do
menor preço global, inclusive quanto aos preços unitários, alcançado com os parâmetros de
preços de mercado, definidos pela ADE SAMPA, coerentes com a execução do objeto licitado,
aferido mediante a pesquisa de preços que instrui o processo administrativo pertinente a esta
licitação.
10.3.1.1. Em caso de incompatibilidade de algum valor unitário com os parâmetros
da ADE SAMPA, estes poderão ser negociados com o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar, sem possibilidade de majoração do preço final
alcançado na fase de lances.
10.3.2. Se o preço alcançado ensejar dúvidas quanto a sua exequibilidade, poderá o Pregoeiro
determinar à Licitante que demonstre a sua viabilidade, sob pena de desclassificação, por meio
de planilha de composição de custos e documentação complementar que comprove a
capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado pelo preço ofertado e nas condições
propostas no Edital.
10.3.3. Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante não atender à exigência estabelecida na
cláusula supra, o pregoeiro, desclassificará, motivadamente, a proposta e examinará as ofertas
subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas
as exigências, devendo, também, negociar diretamente com a proponente, para que seja
obtido preço melhor.
10.4. Considerada aceitável a oferta de menor preço global, passará o Pregoeiro ao julgamento da
habilitação.
11. HABILITAÇÃO
11.1. Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital, passar-se-á à
fase de habilitação.
11.2. A habilitação da Licitante vencedora, de acordo com a documentação especificada na cláusula
11.6. deste Edital, será verificada por meio do CAUFESP, dos sítios próprios disponibilizados pela
Internet e da análise de documentação complementar por ela encaminhada.
11.2.1. Sob pena de inabilitação, a Licitante, cuja oferta foi aceita, deverá encaminhar, de
imediato, para o endereço citado no subitem 10.3, a documentação exigida no subitem 11.6
deste Edital, com exceção daqueles constantes do cadastro da Licitante no CAUFESP, desde
que válidos e/ou alcançados nos sites da Internet.
11.2.1.1. Entende-se por “imediato” o prazo de até 30 (trinta) minutos após a
notificação pelo Sistema, da licitante vencedora, sendo que o Pregoeiro poderá, a seu
critério, prorrogar este prazo.
11.2.1.2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica sempre deverá ser
encaminhada pela licitante, para identificar os sócios/representantes que subscrevem
a proposta e demais documentos por ela emitidos.
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11.2.1.2.1. Caso os documentos não sejam subscritos por seus sócios ou
diretores, assim indicados nos respectivos atos constitutivos, a Licitante
deverá apresentar, também, os instrumentos de mandato outorgando
poderes aos subscritores.
11.2.2. Caso os dados e informações constantes do CAUFESP não atendam aos requisitos
exigidos no subitem 11.6 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de alcançar os
documentos por meio eletrônico, juntando-os ao processo administrativo pertinente à
licitação, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada.
11.2.2.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio alcançarão dos documentos exigidos no
subitem 11.6 deste Edital, por meio eletrônico, aqueles assim disponibilizados,
devendo a licitante encaminhar pelo sistema BEC os demais documentos não emitidos
via Internet.
11.2.2.2. Na impossibilidade de obtenção/emissão de documentos por meio
eletrônico, o Pregoeiro solicitará sua apresentação pela licitante, juntamente com os
demais documentos, observado o prazo estipulado na cláusula 11.2.1.1., qual seja, de
até 30 (trinta) minutos contados da notificação do sistema BEC prorrogáveis a critério
do Pregoeiro.
11.3. A ADE SAMPA não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos
hábeis de informações no momento da verificação de documentação ou dos meios para a transmissão
de documentos a que se referem às cláusulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus
próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades, a Licitante deverá encaminhar os
documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo estabelecido, sob pena de inabilitação,
mediante decisão motivada.
11.4. Posteriormente deverão ser encaminhados, no original, a proposta de preços exigida no subitem
10.3.2 e, nos originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, ou mediante publicação de órgão
de Imprensa Oficial os documentos a que se referem o item 11.6, salvo os que foram emitidos pela
Internet pelo próprio Pregoeiro ou que possam ser por ele conferidos também pela Internet, dentro
do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da habilitação, para o endereço indicado no
preâmbulo com a identificação de sua razão social e número do Pregão Eletrônico, endereçado à
Comissão Permanente de Licitações da ADE SAMPA, localizada na Avenida São João, 473, 4º andar,
sala 18, Capital do Estado de São Paulo – CEP 01035-000, de segunda à sexta-feira, das 10: 00 as 17:00
horas.
11.5. Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que poderão
consultar as informações cadastrais da Licitante vencedora utilizando opção disponibilizada no próprio
sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos documentos recebidos por fax ou por meio
eletrônico.
11.6. A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados relativos a:
11.6.1 Habilitação jurídica:
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada;
Avenida São João, 473, 4º andar, Sala 18, Centro, São Paulo/SP - CEP 01035-000
www.adesampa.com.br / contato@adesampa.com.br / Tel.: (11) 3224-6000 ramal 6163

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedade empresária que comprove possuir como objeto a prestação de serviço
compatível com os exigidos na licitação;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores ou dirigentes, tratando-se
de sociedades empresárias;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de
sociedade ou empresa individual de responsabilidade individual - EIRELI simples (não empresária),
acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
11.6.2 Regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.
c) Certidão de regularidade de débitos referentes a tributos municipais relacionados com a
prestação licitada, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda - SF.
c.1) Havendo apontamentos, deverá ser apresentada a Certidão de Débitos de Tributos
Mobiliários Inscritos na Dívida Ativa, expedida pelo Departamento Fiscal, da Procuradoria
Geral do Município, para provar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
c.2) Caso a Licitante não esteja cadastrada como contribuinte neste Município, deverá
apresentar declaração firmada pelo seu representante legal/procurador, sob as penas da lei,
do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo,
relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada, conforme modelo do
Anexo III.
d) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(FGTS).
e) Certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho.
11.6.2.1.1 Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas
e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos
ou com sua exigibilidade suspensa.
11.6.3.

Qualificação técnica:

a) Atestado(s)/certidão(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) ter prestado
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serviços de natureza pertinente e compatível com o objeto desta licitação, independentemente
de quantitativos, com caracterização do bom desempenho da licitante.
a1) O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser assinado(s) por autoridade ou
representante de quem o(s) expediu, com a devida identificação, não lhe sendo exigido prazo
de validade.
11.6.4. Outros Documentos:
a) CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas
da Lei, conforme o disposto no artigo. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e inciso V, do artigo
27 da Lei Federal nº 8.666/93;
b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação inclusive
condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito
suspensivo, por ato de improbidade administrativa;
c) Declaração de que a licitante não foi apenada com as sanções previstas na Lei Federal
8.666/1993, artigo 87, incisos III e IV, e/ou na Lei Federal 10.520/2002, artigo 7º, seja
isoladamente, seja em conjunto, aplicada por qualquer esfera da Administração Pública. Não
obstante, a licitante deverá informar na mesma Declaração se foi apenada com as sanções
previstas nos artigos 38 e 39 do Regulamento Interno para Licitações, Alienações e Contratos da
ADE SAMPA, disponibilizado através do site: http://www.adesampa.com.br/wpcontent/uploads/2015/11/Regulamento-de-compras.pdf
11.6.4.1 As declarações supra deverão ser elaboradas em papel timbrado e subscritas pelo
representante legal da licitante, sendo recomendada a utilização do modelo constante no ANEXO
IV do presente Edital, facultando-se a elaboração de declarações individualizadas.
11.7. A licitante para fins de habilitação deverá observar as disposições Gerais que seguem:
11.7.1. Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não
constar de cláusula específica deste edital, do próprio documento ou de lei específica, será
considerado o prazo de validade de 06 (seis) meses, a contar da data de sua expedição, salvo os
atestados/certidões de qualificação técnica, para os quais não se exige validade.
11.7.2. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
11.7.3. Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo Pregoeiro ou sua equipe de
apoio.
11.7.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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11.7.4.1. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o
participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda
documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos.
11.7.5. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar
acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público
juramentado.
11.7.6. Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados
de tal forma que não possam ser entendidos.
11.7.7. Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser
substituídos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, não podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.
11.8. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio verificarão eventual descumprimento das vedações de
participação na licitação, mediante consulta ao:
a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico:
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
b) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico:
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
c) Portal de Sanções Administrativas, no endereço eletrônico:
http://www.sancoes.sp.gov.br/index.asp
d) Rol de Empresas Punidas, disponível no endereço eletrônico:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/empresas
_punidas/index.php?p=9255
11.8.1.
As consultas realizar-se-ão em nome da licitante e também de eventual matriz ou filial
e de seus sócios majoritário e administrador.
11.9. Os documentos serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua
conformidade com os solicitados e serão anexados ao processo administrativo pertinente a esta
licitação.
11.9.1. Na hipótese de a documentação de habilitação da licitante vencedora estar em
desacordo com as exigências do Edital, ela será inabilitada.
11.9.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, a
sessão será suspensa, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual
período, para regularização, de forma a possibilitar, após tal prazo, sua retomada, nos
termos do disposto no artigo 17 do Decreto nº 56.475/2015 e artigo 43 e § 1º da Lei
Complementar n.º 123/2006 na redação da Lei Complementar n.º 147/2014,.
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11.9.1.2. A não regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação a licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
11.9.2. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, definida pelas regras do sistema
BEC/SP, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance e proponente
que atendam o Edital.
11.9.2.1. Na situação a que se refere este item, o Pregoeiro deverá negociar com a licitante
para que seja obtido preço melhor.
11.9.3. Na hipótese de a documentação de habilitação da licitante estar completa, correta, com
observância de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará a
proponente habilitada e vencedora do certame.
12. FASE RECURSAL:
12.1. Após encerrar totalmente a fase de habilitação, o sistema abre automaticamente o prazo para
registro de intenção de recurso, cabendo ao pregoeiro estabelecer o prazo de encerramento de
intenção de recurso.
12.1.1. A falta de manifestação da Licitante no prazo estabelecido acarretará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto licitado a vencedora.
12.2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem 12.1, o Pregoeiro, por
mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão apresentar memoriais
contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o encerramento da sessão pública, e às
demais licitantes que poderão apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão
a correr do término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos, no endereço da unidade promotora da licitação, constante do preâmbulo deste Edital, das
10 horas às 17 horas.
12.2.1. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidas exclusivamente por meio
eletrônico, no sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção RECURSO, e a
apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada
mediante protocolo, no endereço da unidade promotora da licitação, constante do preâmbulo
deste Edital, das 10 horas às 17 horas, observados os prazos estabelecidos no subitem 12.2.
12.3. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
13. ADJUDICAÇÃO:
13.1. Após a apresentação da proposta de preços original e dos documentos de habilitação, nos
originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, ou mediante publicação de órgão de Imprensa
Oficial, nos termos do item 11.4, e constatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, o
Pregoeiro procederá à adjudicação do objeto da licitação à licitante classificada e habilitada, vencedora
do certame.
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13.2.

Em havendo recurso, a adjudicação será promovida pela autoridade competente.

14. HOMOLOGAÇÃO
14.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida à autoridade competente, para
homologação.
14.1.1. A adjudicação do objeto e a homologação da licitação não obrigam a ADE SAMPA à
contratação do objeto licitado.
15. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO
15.1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública,
respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema.
15.2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:
a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi
interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a
sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa às licitantes
de nova data e horário para a sua continuidade;
b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o
término do período estabelecido no Edital.
15.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida
da sessão pública ou do certame.
16. CONDIÇÕES DO AJUSTE E GARANTIA PARA CONTRATAR:
16.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante termo de contrato, a ser
firmado entre as partes, conforme minuta do Anexo I deste Edital.
16.2. A assinatura do contrato fica condicionada a:
a) não apresentação pela adjudicatária de pendências junto ao Cadastro Informativo
Municipal – CADIN MUNICIPAL, instituído pela Lei Municipal nº 14.094/05, regulamentada
pelo Decreto nº 47.096/06;
b) ter registro atualizado no Cadastro de Credores junto à Secretaria Municipal da Fazenda
(SF), ou, caso não possua, deverá providenciá-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da
homologação do certame, junto ao setor de contabilidade da Contratante, sob pena de
configurar recusa na contratação para fins de aplicação das penalidades previstas neste Edital.
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16.3. O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação
da convocação da adjudicatária no Diário Oficial da Cidade (D.O.C.), sob pena de decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções descritas no Item 19 deste edital.
16.3.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando
solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Licitante.
16.3.2. É vedada a retirada pela Adjudicatária ou o envio pela ADE SAMPA, do Termo de
Contrato para assinatura fora das dependências da ADE SAMPA.
16.4. Na hipótese de não atendimento à convocação a que se referem os subitens 15.3 e 15.3.1, ou
havendo recusa em fazê-lo, fica facultado à ADE SAMPA proceder nos moldes do subitem 10.3.5, sem
prejuízo da possibilidade de aplicação da penalidade descrita no subitem 19.2.
16.4.1. Em qualquer hipótese de convocação das licitantes classificadas remanescentes,
deverão ser averiguadas as condições de aceitabilidade de preços e de habilitação, em sessão
pública, procedendo-se conforme especificações deste Edital.
16.5. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária deverá apresentar os documentos elencados no
subitem 11.6, cujos prazos de validade estejam vencidos.
16.6. O Contrato deverá ser assinado por representante legal, diretor ou sócio da empresa, com
apresentação, conforme o caso e, respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados
de cédula de identidade.
16.7. A CONTRATADA:
a)
não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato, no todo ou em parte, a
terceiros, sob pena de rescisão;
17. PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES:
17.1. A ADE SAMPA estabelecerá data certa para início da execução do serviço, conforme constar
no Termo de Referência (Anexo I) ou, excepcionalmente, por meio de Ordem de Início dos Serviços.
17.2. O serviço deverá ser prestado de acordo com o ofertado na proposta, no local e horário
discriminados no Anexo II deste Edital, correndo por conta da contratada todas as despesas
decorrentes da execução do objeto contratual.
17.3. O prazo de execução do contrato terá duração de 1 (um) mês contados da data de início da
execução, podendo ser prorrogado por idênticos períodos e nas mesmas condições, desde que haja
concordância das partes, observado o prazo limite constante do art. 57, inciso II da Lei Federal
8.666/93, nos termos previstos na minuta de contrato - Anexo I deste Edital.
17.3.1. Caso a Contratada não tenha interesse na prorrogação do ajuste deverá comunicar
este fato por escrito à Contratante, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de
término do prazo contratual, sob pena de incidência de penalidade contratual.
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17.3.2. Na ausência de expressa oposição, e observadas às exigências contidas nos incisos I e
II do artigo 46 do Decreto Municipal 44.279/2003, o ajuste será prorrogado, mediante
despacho da autoridade competente.
17.3.3. A não prorrogação do prazo de vigência contratual, por conveniência da ADE SAMPA,
não gerará à Contratada o direito a qualquer espécie de indenização.
17.3.4. Não obstante o prazo estipulado no subitem 16.3, a vigência contratual nos exercícios
subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva,
consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de
cada exercício, para atender as respectivas despesas.
17.4. A DATA DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS será certificada pela unidade responsável pelo
acompanhamento da execução contratual.
17.5. Os serviços deverão ser iniciados conforme previsto na Ordem de Início, e deverão ser seguidas
as orientações da unidade responsável pela fiscalização do ajuste.
18. PREÇO E REAJUSTE
18.1. O preço que vigorará no ajuste será o ofertado pela licitante a quem for o mesmo adjudicado.
18.1.1. Este preço inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios,
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto, incluindo frete até o local
de entrega designado pela ADE SAMPA, transporte, etc, e constituirá, a qualquer título, a
única e completa remuneração pelo seu adequado e perfeito cumprimento, de modo que
nenhuma outra remuneração será devida.
18.2. Os preços contratuais serão reajustados, observada a periodicidade anual que terá como
termo inicial a data de apresentação da proposta, nos termos previstos no Decreto Municipal nº
48.971/07, desde que não ultrapasse o valor praticado no mercado.
18.2.1. O reajuste será calculado nos termos da PORTARIA SF Nº 389, DE 18 DE DEZEMBRO DE
2017, publicada em DOC/SP 19/12/2017, utilizando-se para tanto do Índice de Preços ao
Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.
18.2.2. Ficará vedado novo reajuste pelo prazo de 01 (um) ano.
18.2.3. A aplicação de novos reajustes deverá considerar a data e os valores do reajuste
anterior, restando vedada a aplicação de índices acumulados por um período superior a 12
(doze) meses.
18.2.4. Não haverá atualização financeira.
18.4. Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05 de janeiro de
2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Contratante,
observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no
pagamento, nos termos legais.
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18.5. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da
superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem.
19. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
19.1. As cláusulas relativas ao recebimento dos serviços e pagamento são as constantes do Termo de
Referência, Anexo I deste Edital.
19.2. Observar-se-á o quanto disposto no Decreto Municipal nº 54.873, de 25 de fevereiro de 2014, a
respeito da nomeação de fiscais e acompanhamento da execução, até o seu término.
20. PENALIDADES
20.1. São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal no
10.520/02 e demais normas pertinentes, devendo ser observados os procedimentos contidos no
Capítulo X, do Decreto Municipal nº 44.279/03.
20.1.1. As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:
a)
comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do
cumprimento da obrigação; e/ou,
b)
manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de
fatos imputáveis à ADE SAMPA.
20.2.1. Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida
de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.
20.3. À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de
comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a
documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o direito prévio de citação e da ampla
defesa, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar com a ADE SAMPA e com a
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a critério da ADE SAMPA, conforme o disposto
no art. 7º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e do § 12 do Regulamento Interno para Licitações,
Alienações
e
Contratos
da
ADE
SAMPA,
disponibilizado
através
do
site:
http://www.adesampa.com.br/wp-content/uploads/2015/11/Regulamento-de-compras.pdf

20.4. As penalidades poderão ainda ser aplicadas com fundamento nos artigos 78 e 79 da Lei nº
8.666/93, garantido o direito prévio de notificação e da ampla defesa, sendo que com relação a multas
serão aplicadas como segue:
20.4.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato à título de indenização por
perdas e danos, bem como o pagamento ou restituição do valor integral do Contrato nos casos
de inexecução total do objeto.
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20.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do material e/ou serviço não entregue
por inexecução parcial do ajuste.
20.4.3. Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do material não entregue por dia de
atraso, inclusive nas hipóteses de fixação de prazo para substituição ou complementação,
limitada a demora até o máximo de 5 (cinco) dias do prazo fixado, após restará configurada
inexecução do ajuste, parcial ou total a depender se o atraso se deu em parte ou no todo.
20.4.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com
as especificações do edital e do Contrato, sem prejuízo de sua substituição, no prazo
estabelecido.
20.4.5. Multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, por descumprimento de
qualquer das obrigações decorrentes do Contrato, não previstas nas demais disposições desta
cláusula.
20.4.6. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, por rescisão decorrente de
culpa da Contratada.
20.5.

As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

20.6. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei Federal
nº 8.666/93, observados os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido à Autoridade Competente e
protocolado nos dias úteis, das 10h às 17h, no endereço constante em contrato, após o recolhimento
em agência bancária dos emolumentos devidos.
20.6.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio
eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça
inicial original não tiver sido protocolizada.
20.6.2. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra
penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer
condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições deste Edital.
20.7. O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da
empresa apenada. A critério da ADE SAMPA e em sendo possível o valor devido será descontado da
importância que a mesma tenha a receber. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será
inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.
20.8. São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as
sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93.
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
Avenida São João, 473, 4º andar, Sala 18, Centro, São Paulo/SP - CEP 01035-000
www.adesampa.com.br / contato@adesampa.com.br / Tel.: (11) 3224-6000 ramal 6163

21.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
21.3. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a ADE
SAMPA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
20.4. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase do certame.
21.4.1. A falsidade de qualquer declaração prestada, notadamente objetivando os benefícios da
Lei Complementar Federal nº 123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penas e das 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.
21.5. A Licitante vencedora deverá comunicar à ADE SAMPA toda e qualquer alteração nos dados
cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
21.6. O ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Municipal nº 13.278/02, à Lei Federal nº
8.666/93, demais normas complementares e disposições deste Edital, aplicáveis à execução dos
contratos e especialmente os casos omissos.
21.7. A ADE SAMPA, no interesse da Administração, poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo
critério, por despacho motivado, revogar ou anular, no todo ou em parte a licitação, sem que tenham
as licitantes direito a qualquer indenização, conforme artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
21.8. Com base no parágrafo 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, é facultado ao Pregoeiro, em
qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução
do processo.
21.9. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro ouvidas, se for o caso, as
Unidades competentes.
21.10. Integrarão o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da licitação
e o Edital da Licitação, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcrição.
21.11. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do
ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.
21.12. A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou em
parte, a terceiros, sob pena de rescisão.
21.13. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da
superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.
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21.14. 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 ADE SAMPA.
Considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
21.15. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação em contrário do Pregoeiro.
21.16. Havendo impossibilidade por parte da licitante de enviar os arquivos exigidos no Edital durante
a sessão pública via sistema eletrônico, o pregoeiro autorizará o envio do respectivo documento para
o e-mail a ser indicado.
21.17. Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e registrados em
processo administrativo pertinente ao certame.
21.18. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos a publicação,
serão divulgados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e no sítio eletrônico
www.adesampa.com.br.
21.19. Qualquer divergência entre as especificações contidas no Anexo I deste Edital e as constantes
no catálogo de materiais afeto ao sistema BEC/SP, prevalecerão para todos os efeitos as do Anexo I.
21.20. Para a execução do Contrato nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se comprometer a
dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por
conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação,
vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática
ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.
21.21. Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir quaisquer controvérsias
decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.
São Paulo, 16 de Julho de 2018.

...........................................
Jessica Santos Cerqueira
Pregoeira
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO
O presente Termo de Referência tem como objeto a compra de materiais de escritório para a
ADE SAMPA para uso interno e para os projetos ligados à instituição.
2 - JUSTIFICATIVA
Conforme o DECRETO Nº 54.569/2013, que institui a ADE SAMPA, em seu art. 2°, a ADE SAMPA
tem por finalidade promover a execução de políticas de desenvolvimento, especialmente as que
contribuem para a atração de investimentos, a redução das desigualdades regionais, a competitividade
da economia, a geração de emprego e renda, o empreendedorismo, a economia solidária e a inovação
tecnológica.
Nesse sentido, para o melhor funcionamento da instituição como um todo, além de suprir as
necessidades de materiais de papelaria para as formações do Criado em Sampa e para as palestras e
formações promovidas pela equipe de Desenvolvimento local justifica-se a aquisição dos materiais de
escritório descritos no item 3.1 deste Termo de Referência.
3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
A empresa contratada deverá, por seus meios próprios ou por terceiros, fornecer os seguintes
materiais disponibilizados abaixo:
3.1 Descrição dos Materiais

Item

1

Produto

Quantidade

Caneta Esferográfica Azul
Ponta Média de 1mm, largura da linha 0,4mm;
Tampa e Plug da mesma cor da tinta; Tampa
ventilada em conformidade com padrão ISO; Bola de
Tungstênio, esfera perfeita e resistente

2

Unidade de
Compra

Caixa C/50un

2

Caneta Esferográfica preta
Ponta Média de 1mm, largura da linha 0,4mm;
Tampa e Plug da mesma cor da tinta; Tampa
Caixa C/50un
ventilada em conformidade com padrão ISO; Bola de
Tungstênio, esfera perfeita e resistente
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2

3

Caderno Universitário capa dura 1x1 96fls; Espiral Unidade
200mm x 275mm

10

4

Pincel Marca Texto Amarelo

Unidade

20

Unidade

20

6

Lapiseira Técnica 0,9mm; Grip de Metal; Ponta Fixa Unidade
de 4mm

5

7

Bloco Adesivo Amarelo – 100 folhas

Caneta brilhante amarela para marcar e destacar;
tinta de composição especial fluorescente; Ponta
chanfrada de poliéster 4.0mm; Espessura da escrita
de 3,8mm

5

Pincel Marca Texto Verde
Caneta brilhante amarela para marcar e destacar;
tinta de composição especial fluorescente; Ponta
chanfrada de poliéster 4.0mm; Espessura da escrita
de 3,8mm

Medida: 76 mmx102mm; recicláveis

8

Bloco Adesivo Rosa – 100 folhas
Medida: 76 mmx102mm; recicláveis

9

Bloco Adesivo Laranja – 100 folhas
Medida: 76 mmx102mm; recicláveis

10

Bloco Adesivo Azul – 100 folhas
Medida: 76 mmx102mm; recicláveis

11

Bloco Adesivo 4 cores com 100 folhas
Cor: Amarelo, Azul, Verde e Rosa; Dimensões: 3,8 x 5
cm cada bloco; Material: Papel (75g/m²) com adesivo
acrílico reposicionável

Pacotes
c/100fls

25 Pacotes

Pacotes
c/100fls

25 Pacotes

Pacotes
c/100fls

25 Pacotes

Pacotes
c/100fls

25 Pacotes

Pacotes c/ 100
fls cada bloco

25 Pacotes
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12

Apontador simples

Unidade

5

Unidade

5

Unidade

40

2,0mm Unidade

10

2,0mm Unidade

20

Marcador de Quadro Branco Vermelho 2,0mm Unidade
recarregável

20

Lâmina de aço temperado; Dimensões 6,5x12,5x
1,3cm

13

Borracha Plástica Branca
Borracha macia e suave, aplicável sobre diversos
tipos de superfície e para qualquer graduação de
grafite; Apaga Lápis e lapiseira
Dimensões e Peso: 4,2x2,9x1cm – 20,7gr

14

DVD-R Gravável 4.7gb com estojo
Capacidade: 120min; Velocidade: 16x; Embalagem:
Estojo plástico com 1 unidade

15

Marcador de
recarregável

Quadro

Branco

Preto

Resistente; Escrita confortável; Ponta Acrílica

16

Marcador de
recarregável

Quadro

Branco

Azul

Resistente; Escrita confortável; Ponta Acrílica

17

Resistente; Escrita confortável; Ponta Acrílica

18

Marcador de
recarregável

Quadro

Branco

Verde

2,0mm Unidade

15

Resistente; Escrita confortável; Ponta Acrílica

19

Cartolina Branca Card Set

Pacote c/10un

6 pacotes

Dimensões/Gramatura: 50x66cm – 150g;
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20

Cartolinas Cores Mistas Card Set
Dimensões/Gramatura: 50x66cm – 150g;

21

Pincel Atômico Azul 1.100-p

Pacotes
c/10un

3 pacotes

Unidade

20

Unidade

20

Unidade

20

Unidade

5

Escrita Grossa; recarregável; Tinta a Base de álcool

22

Pincel Atômico Preto 1.100-p
Escrita Grossa; recarregável; Tinta a Base de álcool

23

Pincel Atômico Vermelho 1.100-p
Escrita Grossa; recarregável; Tinta a Base de álcool

24

Fita Adesiva pp 12mm x 40m
Transparente; Adesão Instantânea; Resistente à
Umidade; Desenrolamento leve; Corte fácil na
medida 12mmx40m

25

Arquivo Morto 250x130x350mm vermelha

Pacotes c/5un

26

Fita adesiva multiuso 45mmx05m silver tape

Unidade

2 Pacotes

2

Fitas constituídas de um filme de polietileno; Forte
adesão a diversas superfícies; Resistentes a água e
umidade
27

Bloco do Flip Chart c/50fls

Bloco c/50fls

14 blocos

Pacote c/50fls

2 Pacotes

Encaixe em qualquer suporte; Microsserrilha para
retirar ou virar a folha facilmente

28

Papel Opaline A4 (210x297) 50fls
Gramatura: 230g
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29

Fita Adesiva pp 48mmx45m transparente

Unidade

3

Filme de Polipropileno; Coberto com adesivo acrílico

3.2 Entrega do Material
O Material deve ser entregue em sua totalidade em até 8 dias após a assinatura do contrato no
endereço: Avenida São João, 473 - Centro - CEP 01035-000 - 4ºAndar - Sala 18
Obrigações da Contratada:
·

Obedecer às especificações constantes neste Termo, nos anexos e em sua proposta comercial,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução e entrega do presente objeto;

·

Responsabilizar-se pela entrega do material, ressaltando que todas as despesas de transporte
e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da
contratada;

·

Realizar a entrega objeto dentro do prazo estipulado e, em caso de extrema impossibilidade,
comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto com a devida
comprovação;

·

O retardamento na entrega do objeto/execução dos serviços, não justificado considerar-se-á
como infração contratual;

·

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à ADE SAMPA ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

·

Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos
verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;

·

Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato,
compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os
previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao
fornecimento dos bens objeto deste Termo;

·

Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação e no presente
Termo de Referência;

Obrigações da ADE SAMPA:
·

Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado;

·

Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;

·

Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo de Referência;

·

·

Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela Contratada, dando-lhe acesso e
promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada,
cumprindo com as obrigações preestabelecidas;
Comunicar por escrito à Contratada qualquer irregularidade encontrada;
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·

Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações
são as mesmas descritas neste termo de referência;

·

Comunicar por escrito à Contratada o não recebimento do objeto/não prestação do serviço,
apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais;

·

À ADE SAMPA, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das
especificações e condições deste objeto;

·

O recebimento do objeto deste Termo de Referência será provisório, para posterior verificação,
da sua conformidade com as especificações e da proposta pela área técnica competente,
garantindo sua conformidade com o objeto licitado;

Da Subcontratação:
·

A subcontratação, se permitida pelo instrumento de Contrato, dependerá sempre de autorização
prévia da ADE SAMPA, a quem incumbirá avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificação técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista, necessários à execução do objeto.

·

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

Da Qualificação Técnica:
Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características e prazo com o objeto da licitação;
Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro
que não tenha originado de contratação;
Das Sanções Administrativas:
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
·

Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação.

·

Ensejar o retardamento da execução do objeto.

·

Fraudar na execução do contrato;

·

Comportar-se de modo inidôneo;

·

Cometer fraude fiscal;

·

Não mantiver proposta;

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
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A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
Da Participação:
A empresa deverá manter sigilo absoluto sobre todas as informações, dados e documentos
provenientes dos serviços realizados e, também sobre as demais informações internas que a
contratada tiver conhecimento;
·

Apresentação, até o momento da assinatura do contrato e/ou ordem de serviço de Certidões
relativas à Débitos Trabalhistas e das seguintes certidões;

·

Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Física e Jurídica: Cadastro de Pessoa Física – CPF
para o/a representante legal da empresa e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas – CNPJ
expedidos pela Secretaria da Receita Federal;
·

Cópia do Contrato Social da empresa;

·

Prova de Regularidade com a Fazenda Federal;

·

Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;

·

Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal;

·

Prova de Regularidade com FGTS;

Do Prazo para Entrega
Quando da assinatura do Contrato a Contratada terá até 8 dias para efetuar a entrega dos
materiais solicitados.
Das Considerações Finais:
A proposta de orçamento deverá levar em conta o respeito e atendimento a todos os pontos
previstos na Legislação.
Não serão levadas em consideração pela ADE SAMPA consultas, pleitos ou reclamações que
não tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas. Em hipótese alguma serão
aceitos entendimento verbais entre as partes.
Das Dúvidas e Esclarecimentos:
Os interessados poderão dirigir seus questionamentos aos seguintes canais de acesso:
E-mail: contato@adesampa.com.br
Fone: (11) 3224-6000 ramal 6163

Jessica Santos Cerqueira
Assistente Administrativo e Compras
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO: 007/2018
PROCESSO SEI Nº 8710.2018/0000036-9
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Compra de materiais de escritório para ADE SAMPA para uso interno e para os projetos de
desenvolvimento local, suporte ao empreendedor e economia criativa ligados à essa instituição,
conforme Termo de Referência, que integra o Edital de Licitação do presente Pregão Eletrônico, como
Anexo I.

A (empresa)........................................................................................................................... inscrita no
CNPJ
sob
nº
.............................................................,
estabelecida
na..........................................................................................................,
nº.........,
telefone/fax
nºs.............................................., e-mail..................................................., propõe prestar o serviço
licitado, nos seguintes preços e condições.
Item

Descrição do Serviço/Materiais

Valor por pessoa

R$ ..........

Valor Total

R$ ..........

1

I - DAS CONDIÇÕES GERAIS:
1. Prazo de início da prestação dos serviços: Conforme Termo de Referência, que integra o Edital de
Licitação do presente Pregão Eletrônico, como Anexo I.
II - DAS DECLARAÇÕES:
1.
Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.
2.

Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições
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do EDITAL e Anexos, relativos à licitação supra, bem como às disposições da Lei Municipal nº
13.278/2002, dos Decretos Municipais nº 43.406/2003, nº 44.279/2003, nº 46.662/2005,
52.091/2011, 54.102/2013 e 56.475/2015, das Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, da Lei
Complementar nº 123/2006 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que
integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.
3.
Declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos termos
da especificação contida no Anexo I deste Edital, independentemente de demais compromissos
porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra.
III - DA VALIDADE DA PROPOSTA:
1. Validade de 60 (sessenta) dias corridos.

IV - DO PAGAMENTO:
1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal e a confirmação pela
unidade requisitante da execução do serviço.

2. O pagamento será efetuado mediante a emissão de boleto bancário, emitido e entregue com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias antes do vencimento.
São Paulo, Clique aqui para digitar texto.de Clique aqui para digitar texto. de 2018.

__________________________________________
(assinatura e identificação do representante legal)
Nome:
CPF:
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A
FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PREGÃO ELETRÔNICO: 007/2018
PROCESSO SEI Nº 8710.2018/0000036-9
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Compra de materiais de escritório para ADE SAMPA para uso interno e para os projetos de
desenvolvimento local, suporte ao empreendedor e economia criativa ligados à essa instituição,
conforme Termo de Referência, que integra o Edital de Licitação do presente Pregão Eletrônico, como
Anexo
I.
A empresa __________________________ inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por
intermédio de seu representante legal, Sr.______________________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº______________ e do CPF nº _____________________ DECLARA, sob as penas da Lei,
que não está inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo, bem assim
que
não
possui
débitos
para
com
a
Fazenda
deste
Município.
São Paulo, Clique aqui para digitar texto. de Clique aqui para digitar texto. de 2018.

_________________________________________________________________
(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)
Nome:
CPF:

Avenida São João, 473, 4º andar, Sala 18, Centro, São Paulo/SP - CEP 01035-000
www.adesampa.com.br / contato@adesampa.com.br / Tel.: (11) 3224-6000 ramal 6163

ANEXO IV
MODELOS REFERENCIAIS DE DECLARAÇÕES
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
(APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA TODAS AS LICITANTES)
PREGÃO ELETRÔNICO: 007/2018
PROCESSO SEI Nº 8710.2018/0000036-9
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Compra de materiais de escritório para ADE SAMPA para uso interno e para os projetos de
desenvolvimento local, suporte ao empreendedor e economia criativa ligados à essa instituição,
conforme Termo de Referência, que integra o Edital de Licitação do presente Pregão Eletrônico, como
Anexo I.

Todas as licitantes deverão apresentar informações verdadeiras, sob as penas da lei, referente aos
anexos IV.1., IV.2, IV.3., IV.4 abaixo:
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ANEXO IV.1
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA, FISCAL E OUTRAS
(em papel timbrado da licitante)

Nome completo: _____________________________________________________________
RG nº: ____________________________

CPF nº:___________________________

DECLARO, sob as penas da Lei, que a licitante ________________________ (nome empresarial),
interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___:

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do
disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº.
42.911/1998;
b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude
das disposições da Lei Estadual n° 10.218/1999; e
c) cumpre as normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117
da Constituição Estadual.
d) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar
empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 13.467/2017.
(Local e data).

___________________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO
LEGAL ANTICORRUPÇÃO
(em papel timbrado da licitante)

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº
_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial),
interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as
penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato,
no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da
abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes,
corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou
estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais
como:

Avenida São João, 473, 4º andar, Sala 18, Centro, São Paulo/SP - CEP 01035-000
www.adesampa.com.br / contato@adesampa.com.br / Tel.: (11) 3224-6000 ramal 6163

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a
terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática
dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório
público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública
ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos
respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública;
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos,
ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de
fiscalização do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.3

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM
ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.4.3. DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº
_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial),
interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as
penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão
nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO IV.4
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007
(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM
COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.4.4. DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº
_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial),
interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as
penas da Lei, que:

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº 12.690/2012;
b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei
Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração do Resultado do
Exercício ou documento equivalente;

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO: 007/2018
PROCESSO SEI Nº 8710.2018/0000036-9
CONTRATO n.° Clique aqui para digitar texto.

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE
SAMPA E Clique aqui para digitar texto., TENDO POR OBJETO A COMPRA DE MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO PARA USO INTERNO E DOS PROJETO LIGADOS À ESSA INSTITUIÇÃO.

De um lado, a AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA, doravante designada
“ADE SAMPA”, neste ato representada pelo Senhor Matias Nicolas Arango, RNE nº V984488-9 e CPF
nº 236.845.948-06, no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº 233, de 28 de abril
de 1970, LEI Nº 15.838, de 4 de julho de 2013 e Decreto Municipal nº 54.569, de 8 de novembro de
2013, inscrita no CNPJ sob nº 21.154.061/0001-83, com sede na Avenida São João, 473, 4º andar, Sala
18, Centro, São Paulo/SP - CEP 01035-000 – Brasil; de outro lado, a empresa Clique aqui para digitar
texto., a seguir denominada “CONTRATADA”, com sede na Clique aqui para digitar texto., CNPJ/MF
Clique aqui para digitar texto., neste ato representada pelo Senhor(a) Clique aqui para digitar texto.,
portador(a) do RG nº Clique aqui para digitar texto. e CPF nº Clique aqui para digitar texto., em face
da adjudicação efetuada no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE
CONTRATO (“Contrato”), sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, no
Decreto Estadual n° 49.722/2005 e pelo regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, do
Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de
2002, ao Regulamento Interno para Licitações, Alienações e Contratos da ADE SAMPA (disponível pelo
site http://www.adesampa.com.br/wp-content/uploads/2015/11/Regulamento-de-compras.pdf)
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições
que reciprocamente outorgam e aceitam:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a compra de materiais de escritório para a ADE SAMPA
para uso interno e para os projetos de desenvolvimento local, suporte ao empreendedor e economia
criativa ligados à essa instituição, a serem entregues no endereço: Clique aqui para digitar texto., no
prazo de Clique aqui para digitar texto. dias, conforme o detalhamento que consta no Termo de
Referência, que integra o Edital de Licitação como Anexo I.

1.2. Deverão ser observadas as especificações e condições do fornecimento dos materiais constantes
do Termo de Referência – Anexo I, os demais Anexos integrante do Edital de Licitação, bem como a
proposta comercial da CONTRATADA e os demais documentos constantes do processo administrativo
acima referenciado.

§ 1º - O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade
requeridas no Edital, em todos os seus Anexos, neste instrumento de Contrato e na Proposta
Comercial apresentada pela CONTRATADA e aceita pela ADE SAMPA.

§ 2º - O regime de execução deste Contrato é o de empreitada por preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1. A entrega do material deve ser feita a partir do dia Clique aqui para digitar texto., nos locais
indicados no Termo de Referência (Anexo I), correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas
decorrentes e necessárias à sua plena e adequada execução, em especial as atinentes a seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DAS PRORROGAÇÕES:

3.1. O Contrato terá vigência de Clique aqui para digitar texto. (Clique aqui para digitar texto.) meses,
a contar da data estabelecida na Cláusula 2.1. para o início dos serviços.

§ 1º - O prazo de vigência poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, iguais ou inferiores, a
critério da ADE SAMPA, até o limite de Clique aqui para digitar texto. (Clique aqui para digitar
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texto.) meses, nos termos e condições estabelecidos pelo art. 8º do Regulamento Interno para
Licitações, Alienações e Contratos da ADE SAMPA.

§ 2º - A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o parágrafo anterior, desde que
o faça mediante documento escrito, recepcionado pela ADE SAMPA em até 90 (noventa) dias antes
do vencimento do Contrato ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.

§ 3º - Eventuais prorrogações serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de
aditamento ao Contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/1993.

§ 4º - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da ADE SAMPA não
gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

§ 5º - Dentre outras exigências, a prorrogação somente será formalizada caso os preços
mantenham-se vantajosos para o ADE SAMPA e consistentes com o mercado, conforme pesquisa
a ser realizada à época do aditamento pretendido.

§ 6º - Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência nos exercícios subsequentes ao da
celebração do Contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada esta na inexistência
de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício para atender as
respectivas despesas.

§ 7º - Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no § 6º acima, a
CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
4.1. À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que constitui Anexo I
do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos
diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:

I - zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos
necessários;
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II – designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, em especial da
regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica alocada, e pelos contatos com o
ADE SAMPA;

III - cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, estaduais e federais que interfiram
na execução dos serviços;

IV - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no
preâmbulo deste termo;

V - dar ciência imediata e por escrito à ADE SAMPA de qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços;

VI - prestar à ADE SAMPA, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as
reclamações sobre seus serviços;

VII - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente à ADE SAMPA ou
a terceiros decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização da ADE SAMPA em seu acompanhamento;

VIII - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários,
resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/1993;

IX - manter seus profissionais identificados por meio de crachá com fotografia recente;

X - substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência nos serviços for julgada
inconveniente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da solicitação justificada
formulada pela ADE SAMPA;

XI - arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas por seus
empregados durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da sede da ADE SAMPA;
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XII - apresentar, quando exigido pela ADE SAMPA, os comprovantes de pagamento dos salários e
de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas
de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da CONTRATADA que atuem ou tenham
atuado na prestação de serviços objeto deste contrato;

XIII - identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não serem
confundidos com similares de propriedade da ADE SAMPA;

XIV - obedecer às normas e rotinas da ADE SAMPA, em especial as que disserem respeito à
segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas durante
a execução dos serviços;

XV - implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços,
de maneira a não interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

XVI - reexecutar os serviços sempre que solicitado pela ADE SAMPA, quando estiverem em
desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis;

XVII - guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que venha
a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida
divulgação e incorreta ou inadequada utilização;

XVIII - manter bens e equipamentos necessários à realização dos serviços, de qualidade
comprovada, em perfeitas condições de uso, em quantidade adequada à boa execução dos
trabalhos, cuidando para que os equipamentos elétricos sejam dotados de sistema de proteção, de
modo a evitar danos na rede elétrica;

XIX – submeter à ADE SAMPA relatório mensal sobre a prestação dos serviços, relatando todos
os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a
execução do objeto contratual endereçado ao Gestor do Contrato através do e-mail Clique aqui
para digitar texto. @adesampa.com.br e contato@adesampa.com.br .
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XX – fornecer à equipe alocada para a execução dos serviços os equipamentos de proteção
individual adequados à atividade, o necessário treinamento e fiscalizar sua efetiva utilização;
XXI - prestar os serviços por intermédio da equipe indicada nos documentos apresentados na fase
de habilitação, a título de qualificação técnica, quando exigida.

§ 1º - A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou
benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato,
o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados,
caso permitida a subcontratação.

§ 2º - Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, a
CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e
quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se de
práticas como as seguintes:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a
terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática
dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular
seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório
público;
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c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;

f)

obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no
ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos,
ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de
fiscalização do sistema financeiro nacional.

§ 3º - O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeiro e Segundo desta
Cláusula Quarta poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério da
ADE SAMPA, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, também,
da instauração do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei Federal nº
12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

5.1. À ADE SAMPA cabe:
I - exercer a fiscalização dos serviços, designando servidor responsável pelo acompanhamento da
execução contratual e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA;
II - fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do objeto do
Contrato;
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III - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;

IV - expedir autorização de serviços, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data de
início de sua execução.
V- permitir aos técnicos e profissionais da CONTRATADA acesso às áreas físicas envolvidas na
execução deste Contrato, observadas as normas de segurança;
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
6.1. A ADE SAMPA exercerá a fiscalização dos serviços contratados por intermédio do gestor do
contrato, o(a) Sr.(a) Clique aqui para digitar texto., através dos e-mails Clique aqui para digitar texto.
@adesampa.com.br contato@adesampa.com.br de modo a assegurar o efetivo cumprimento das
obrigações ajustadas.
§ 1º - A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo
perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na prestação dos serviços, inclusive
quando resultantes de utilização de pessoal inadequado ou sem a qualificação técnica necessária,
inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte da ADE SAMPA.
§ 2º - A ausência de comunicação, por parte da ADE SAMPA, referente a irregularidades ou falhas,
não exime a CONTRATADA do regular cumprimento das obrigações previstas neste contrato e no
Anexo I do Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS E DO REAJUSTE:
7.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato pelo preço mensal de R$
Clique aqui para digitar texto. (Clique aqui para digitar texto.), perfazendo o total de R$ Clique aqui
para digitar texto. (Clique aqui para digitar texto.) durante a vigência prevista neste Contrato na
Cláusula 3.1.

§ 1º - Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos
relacionados à prestação dos serviços, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e
quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com
transporte.
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§ 2º - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à
contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário diferenciado por
incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não poderá
deixar de cumprir as obrigações avençadas perante a

ADE SAMPA, tampouco requerer o

reequilíbrio econômico-financeiro, com base na alegação de que a sua proposta levou em
consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado.

§ 3º - Os preços a que se refere o caput serão reajustados anualmente, mediante a aplicação do
IGPM da FGV.

§ 4º - A periodicidade anual de que trata o Parágrafo Terceiro será contada a partir de Clique aqui
para digitar texto. , que será considerada a data de referência dos preços.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
8.1. As despesas para a execução do objeto deste CONTRATO onerarão os recursos financeiros
disponíveis e reservados na agência 0303-4, do Banco do Brasil.
§ 1º - No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas
da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
9.1. O objeto deste Contrato, em cada uma de suas parcelas mensais, será recebido provisoriamente
em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de recepção pelo Gestor do Contrato da ADE SAMPA do
relatório de execução dos serviços do mês, acompanhado da nota fiscal/fatura representativa da
prestação dos serviços.

§ 1º - Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá refazê-los no
prazo estabelecido pela ADE SAMPA, observando as condições estabelecidas para a prestação.
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§ 2º - Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de não serem os
mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância mensal devida à
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

§ 3º - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 11 (onze) dias úteis, após o
recebimento provisório, ou da data de conclusão das correções efetuadas com base no disposto no
Parágrafo Primeiro desta Cláusula, uma vez verificado a execução satisfatória dos serviços,
mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PAGAMENTOS:
10.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela ADE SAMPA em favor da CONTRATADA,
mediante a apresentação dos originais da nota fiscal/fatura à ADE SAMPA.
§ 1º - apresentação por esta de relatório sobre serviços efetivamente realizados, devendo o
relatório: (i) ser apresentado em papel timbrado com data e assinatura; (ii) conter boleto bancário
com o valor total da prestação de serviços contratada, qual seja, R$ Clique aqui para digitar texto.
(Clique aqui para digitar texto.);

§ 2º - O boleto deverá informar o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente
em que deverá ser efetivado o crédito e nota fiscal de pagamento de até 10 (dez) dias corridos da
entrega do objeto do contrato;

§ 3º - Na hipótese de o banco indicado ser o Banco do Brasil, o pagamento poderá ser realizado por
meio de transferência identificada de valores, diretamente realizada na conta da CONTRATADA;

§ 4º - Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma
da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês,
calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.

§ 5º - Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da
CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Municipais – CADIN MUNICIPAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada
pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela CONTRATADA,
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de que os registros estão suspensos, nos termos da Lei Municipal nº 14.094, de 6 de dezembro de
2005.

§ 6º - A ADE SAMPA poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos
determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que
se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

§ 7º - Por ocasião da apresentação à ADE SAMPA da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobrança equivalente, a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento mensal ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS por meio das Guias de recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.

§ 8º - Nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 8.212/1991 e da Instrução Normativa MPS/RFB nº
971, de 13 de novembro de 2009, a ADE SAMPA deverá efetuar a retenção de 11% (onze por cento)
do valor bruto da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, obrigando-se
a recolher a importância retida, em nome da CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da emissão do respectivo documento de cobrança ou, se não houver expediente
bancário naquele dia, até o dia útil imediatamente anterior.

I - Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, a
CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE
SOCIAL”, sendo que:

a) poderão ser deduzidos da base de cálculo da retenção, os valores dos custos de fornecimento
incorridos pela CONTRATADA a título de vale-transporte e de vale-refeição, nos termos da
legislação própria. Tais parcelas deverão estar discriminadas no documento de cobrança.

b) a falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança impossibilitará a
CONTRATADA de efetuar sua compensação perante o INSS, ficando a critério da ADE SAMPA
proceder à retenção e ao recolhimento devidos sobre o valor bruto do documento de cobrança,
ou, em alternativa, devolvê-lo à CONTRATADA.
II – A ADE SAMPA emitirá uma GPS – Guia da Previdência Social específica para cada
estabelecimento da CONTRATADA. Na hipótese de emissão, no mesmo mês, de mais de um
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documento de cobrança pela CONTRATADA, a ADE SAMPA se reserva o direito de consolidar o
recolhimento dos valores retidos em uma Única Guia por estabelecimento.
III - Quando da apresentação do documento de cobrança, a CONTRATADA deverá elaborar e
entregar à ADE SAMPA os seguintes documentos:
a) cópia da folha de pagamento específica para os serviços realizados sob o contrato, identificando
o número do contrato, a Unidade que o administra, relacionando respectivamente todos os
segurados colocados à disposição desta e informando:
• nome dos segurados;
• cargo ou função;
• remuneração discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência das
contribuições previdenciárias;
• descontos legais;
• quantidade de quotas e valor pago à título de salário-família;
• totalização por rubrica e geral;
• resumo geral consolidado da folha de pagamento; e
b) demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, individualizado por ADE SAMPA,
com as seguintes informações:
• nome e CNPJ da ADE SAMPA;
• data de emissão do documento de cobrança;
• número do documento de cobrança;
• valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança.
• totalização dos valores e sua consolidação.
c) os documentos solicitados nas alíneas anteriores deverão ser entregues à ADE SAMPA na mesma
oportunidade da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente.
10.2. Fica desde já reservado à ADE SAMPA o direito de suspender o pagamento dos serviços
prestados em desacordo com as especificações constantes neste Contrato - em 30 (trinta) dias,
contados da data de entrega da nota fiscal/fatura, ou de sua reapresentação em caso de incorreções,
na forma e local previstos nesta Cláusula.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS
E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS:
11.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto
deste ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DO OBJETO CONTRATADO:
12.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo da ADE SAMPA, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
§ 1º - Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada pela celebração de prévio termo
aditivo ao presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO:
13.1. O Contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos
artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993.

§ 1º - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da ADE SAMPA nos casos de rescisão
administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como no artigo 1º, §2º,
item 3, do Decreto Estadual nº 55.938/2010, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto Estadual
nº 57.159/2011, na hipótese da configuração de trabalho em caráter não eventual por pessoas
físicas, com relação de subordinação ou dependência, quando a CONTRATADA for sociedade
cooperativa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
14.1. As penalidades poderão ainda ser aplicadas com fundamento nos artigos 78 e 79 da Lei nº
8.666/93, garantido o direito prévio de notificação e da ampla defesa, sendo que com relação a multas
serão aplicadas como segue:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato à título de indenização por perdas e
danos, bem como o pagamento ou restituição do valor integral do Contrato nos casos de
inexecução total do objeto.
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II - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do material e/ou serviço não entregue por
inexecução parcial do ajuste.
III - Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do material não entregue por dia de atraso, inclusive
nas hipóteses de fixação de prazo para substituição ou complementação, limitada a demora até o
máximo de 5 (cinco) dias do prazo fixado, após restará configurada inexecução do ajuste, parcial
ou total a depender se o atraso se deu em parte ou no todo.
IV - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as
especificações do edital e do Contrato, sem prejuízo de sua substituição, no prazo estabelecido.
V - Multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, por descumprimento de qualquer das
obrigações decorrentes do Contrato, não previstas nas demais disposições desta cláusula.
VI - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, por rescisão decorrente de culpa da
Contratada.

§ 1º - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.
§ 2º - A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a ADE SAMPA e com a
Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sem
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

§ 3º - As sanções de que tratam os itens do caput desta Cláusula garantirão o exercício de prévia e
ampla defesa e deverá ser registrada no CAUFESP, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro
de Sanções Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e também no
“Cadastro

Nacional

de

Empresas

Inidôneas

e

Suspensas

–

CEIS”,

no

endereço

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

§ 4º - A ADE SAMPA reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes às
multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou,
quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente.

§ 5º - A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra
princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do Contrato, será objeto de instauração de
processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/ 2013 e do
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Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas
nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS:
15.1. Fica ajustado, ainda, que:
I. Consideram-se partes integrantes do presente Contrato, como se nele estivessem transcritos:
a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus Anexos;
b. a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA;
II. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições normativas indicadas no preâmbulo deste
Termo de Contrato e demais disposições regulamentares pertinentes.
III. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrato, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela ADE SAMPA e pela CONTRATADA, vai por
elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presença das testemunhas abaixo
identificadas.

São Paulo, ____ de __________ de 2018.
AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA:
________________________________

________________________________

CONTRATADA:
________________________________

_________________________________

TESTEMUNHAS:
__________________________
(nome, RG e CPF)

__________________________
(nome, RG e CPF)
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ANEXO VII
MODELO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

São Paulo, de de 2018.
Ref.:
Ateste do Gestor do Contrato
Nome do Prestador de Serviço:
Serviço:
Projeto / Evento:

O relatório de atividades foi autorizado pelo gestor do contrato com a indicação de:
( ) Sem Ressalva.
( ) Ressalva de:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________
Nome do Gestor (Assinatura)

_________________________
Superior Imediato Cargo
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