
       Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

 
Departamento de Licitações e Contratos – DELICO   *    

                    

____________________________________________________________________________  
 

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – Fone: (11) 4788-5300 

www.taboaodaserra.sp.gov.br 

 

1 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL 

 

Nº G-025/2018 

 

 

TIPO: MENOR PREÇO 

 

 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 

 
Somente para participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

(Permitida a participação de Consórcio) 

 

 

OBJETO: “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS (SAPATO, BOTA, COTURNO, 

CINTURÃO, COLDRE) PARA A GCM DE TABOÃO DA SERRA” 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6396/2018 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO DE ABERTURA: 07/05/2018 às 09:00 horas 

 
 

Edital Gratuito no site: www.ts.sp.gov.br  

 

 

http://www.ts.sp.gov.br/
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

ATA DE REGISTRO 

PREGÃO Nº G-025/2018 

Processo Administrativo nº 6396/2018 

 

TIPO: MENOR PREÇO  

SISTEMA: REGISTRO DE PREÇO 

OBJETO: “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS (SAPATO, BOTA, COTURNO, 

CINTURÃO, COLDRE) PARA A GCM DE TABOÃO DA SERRA” 

 

 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA torna público, para 

conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, a qual será processada e julgada em 

conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Lei 

Complementar 123/06, Decreto Municipal nº 025/2006, Lei nº 8.078/90 e demais 

normas complementares e disposições deste instrumento, cujo objeto está descrito 

no item I deste Edital e em seus Anexos.  

 

Somente poderão participar deste Pregão Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte, em cumprimento ao disposto no art. 48, I, na Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei Complementar nº 

147, de 07 de agosto de 2014 em razão de seu valor. 

 

A abertura da sessão pública e a entregue dos documentos referentes ao 

Credenciamento, os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos 

de Habilitação das empresas interessadas, se dará no Auditório de Licitações, 

localizado na Praça Miguel Ortega, 286, 1º andar, Parque Assunção, Taboão da 

Serra, no dia 07/05/2018 até às 09,00 horas.  

 

Saliente-se a todos os interessados neste Pregão que, para garantir o principio 

da eficiência, publicidade e transparência, informamos que todos os atos oficiais, 

informações e resultados que decorrerem deste processo licitatório, serão 

centralizados e devidamente publicados no DOE-SP, que poderá ser consultado a 

qualquer momento através do site: http://www.imesp.com.br. 

  

I – DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação visa à escolha da melhor PROPOSTA COMERCIAL para o 

Registro de Preço cujo objeto é o “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS 

http://www.imesp.com.br/
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(SAPATO, BOTA, COTURNO, CINTURÃO, COLDRE) PARA A GCM DE TABOÃO DA 

SERRA”, conforme especificações técnicas descritas em Anexo próprio. 

1.2. Todos os itens do objeto deverão atender a legislação vigente. 

 

 

 

 

II – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente 

ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital e tenham objeto social compatível e pertinente com o objeto licitado. 

 

 

2.1 – Somente poderão participar do presente certame as empresas que: 

2.1.1  – Atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à 

documentação constante deste instrumento e seus Anexos. 

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

2.1.3 – Será vedada a participação de empresas quando: 

2.1.4 Estrangeiras que não funcionem no País; 

2.1.5 Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com o 

Município de Taboão da Serra nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações; 

2.1.6 Impedidas de licitar e contratar com este Município de Taboão da Serra 

nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02; 

2.1.7 Impedidas de licitar e contratar com o Município de Taboão da Serra nos 

termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98; 

2.1.8 Declaradas inidôneas por ato do Poder Público e não reabilitadas; 

2.1.9 Sob processo de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação. 
 

2.3 - Será permitida a participação de empresas em regime de consórcios. Na 

hipótese de participação de empresas em consórcio, observam-se as seguintes 

normas: 

2.3.1 - Para que não se impeça a participação de nenhuma empresa na 

licitação, inclusive por sua origem, brasileiras ou estrangeiras, a fim de possibilitar a 

composição do kit de calça, camiseta e boné por meio da associação de 

empresas que atuem nos diferentes ramos pertinentes aos itens que formam o 

referido kit, fica permitida a participação de empresas em consórcio, inclusive 

constituída por microempresas e/ou empresas de pequeno porte ou mista, desde 

que observados as seguintes cláusulas:  

(a) Apresentação de documentos de compromisso de constituição de 

consórcio, por escritura pública ou documento particular com reconhecimento de 
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firma discriminando a empresa líder, bem como a participação, as obrigações e a 

responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados por 

qualquer deles, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato 

dela eventualmente decorrente; 

(b) Indicação da empresa responsável pelo consórcio, que deverá atender às 

condições de liderança, observando que no consórcio de empresas brasileiras e 

estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, a empresa brasileira. 

(c) Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de 

habilitação prevista neste Edital. 

(d) O consórcio terá sua regularidade fiscal avaliada por meio de cada uma 

das empresas consorciadas, pelos mesmos critérios adotados para empresas 

individuais. 

(e) Quanto à qualificação técnica, o consórcio deverá apresentar os 

documentos das empresas integrantes, sendo admitido o somatório dos 

quantitativos dos consorciados. 

(f) As documentações apresentadas pelas licitantes reunidas em consórcio, 

conforme exigidas neste Edital, deverão estar assinadas pelo responsável legal da 

empresa líder. 

(g) O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo 

de conclusão do objeto licitado até sua aceitação definitiva. 

(h) Não será permitida a participação de empresa consorciada, na mesma 

licitação, através de mais de um consorciado ou isoladamente. 

(i) Os integrantes do consórcio assumirão responsabilidade solidária pelos atos 

praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do 

Contrato. 

(j) Havendo a participação de empresas estrangeiras no consórcio, deverão 

atender a todas as exigências, mediante apresentação de documentos 

equivalentes aos solicitados, autenticados pelos respectivos consulados e 

traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil 

com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente. 

(k) A proponente vencedora, quando se tratar de consórcio, deverá promover 

e apresentar para a celebração do contrato, a constituição do consórcio, com 

reconhecimento de firma de todas as partes responsáveis. 

 

2.1. Não será permitida a participação de empresas: 

2.1.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 
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2.1.2. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com este 

Município de Taboão da Serra nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

2.1.3. Impedidas de licitar e contratar com o Município de Taboão da Serra nos 

termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02;  

2.1.4. Impedidas de licitar e contratar com o Município de Taboão da Serra, nos 

termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98; 

2.1.5. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 

 

 

III – CADERNO DE LICITAÇÃO 

 

Caderno de Licitação, composto de Edital e Anexos, poderá ser consultado no 

DELICO - Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura do Município de 

Taboão da Serra, sito Praça Miguel Ortega, 286, 2º andar Pq. Assunção - Taboão 

da Serra, até o último dia útil que anteceder a data designada para a abertura do 

certame e poderá ser adquirido no mesmo Departamento, mediante o 

recolhimento aos cofres públicos da importância de R$ 2,56 (dois reais e cinquenta 

e seis centavos) por folha ou R$16,66 (dezesseis reais e vinte e sessenta e seis 

centavos) por CD, conforme Decreto nº 258/17, publicado na edição 763 de 

15/12/2017, através de Documento de Arrecadação de Receitas Municipais - 

DARM, emitido pela DELICO – Depto de Licitações e Contratos, que deverá ser 

paga em qualquer agência bancária até o vencimento, ou retirado, 
gratuitamente, através do site www.ts.sp.gov.br., ou retirado gratuitamente através 

do site: www.ts.sp.gov.br. 

 

IV – INFORMAÇÕES 

 

4.1. As informações administrativas e/ou esclarecimentos relativos ao presente 

certame poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações e 

Contratos – DELICO, situada na Praça Miguel Ortega, nº. 286, 2º andar, Parque 

Assunção, Taboão da Serra/SP, das 08:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30 horas, 

devidamente protocolado, ou, enviadas pelo e-mail 

ricardok@taboaodaserra.sp.gov.br até o terceiro dia útil anterior àquele 

marcado para a abertura do certame. Os pedidos que envolverem a 

execução do contrato deverão ser feitos diretamente ao setor requisitante. 

4.2. Nos termos da lei, somente, serão recebidos por e-mail, os pedidos de 

esclarecimentos e informações, ou seja, aqueles que não implicam em 

alterações do edital. 

4.3. Se o pedido envolver alteração do edital deverá ser apresentada como 

impugnação nos termos do item seguinte. 

 

V – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

http://www.ts.sp.gov.br/
http://www.ts.sp.gov.br/
mailto:ricardok@taboaodaserra.sp.gov.br


       Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

 
Departamento de Licitações e Contratos – DELICO   *    

                    

____________________________________________________________________________  
 

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – Fone: (11) 4788-5300 

www.taboaodaserra.sp.gov.br 

 

6 

 
5. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital desta Licitação perante a 

Prefeitura o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data 

da sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação conforme reza o Art. 

41, parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. As respostas aos esclarecimentos e eventuais 

impugnações, referentes a presente licitação, serão fornecidos pelo “DELICO” – 

Departamento de Licitações e Contratos, desde que devidamente protocolados em 

original no DELICO, sito a Praça Miguel Ortega, 286, 2º andar, Taboão da Serra até às 

17,30 hs. 

5.1.1. Caso isto não ocorra, pressupõe-se que os elementos fornecidos são 

suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o 

direito a qualquer reclamação para participação no presente certame; 

5.1.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a(s) impugnação(ões) antes da abertura 

do certame; 

5.1.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz 

de afetar a formulação das propostas será designada nova data para a 

realização do certame; 

5.1.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de 

participar deste Pregão. 

 

VI – CREDENCIAMENTO 

 

6.1. Os documentos relativos ao credenciamento, à proposta de preços e a 

documentação de habilitação serão apresentados ao Pregoeiro no local, dia 

e hora indicados no preâmbulo deste Edital, como segue: 

6.1.1. A comissão de licitação reserva-se o direito de consultar os sites, 

www.tcesp.gov.br e www.portaldatranparencia.gov.br, a fim de comprovar 

que os participantes não estão inseridos na relação de apenados. 

6.2. As licitantes deverão se apresentar perante o Pregoeiro no horário e local 

estabelecidos no preâmbulo deste Edital, por meio de representante que 

deverá estar portando os documentos na forma descrita no item 6.3, em 

original ou cópia autenticada, bem como a declaração de microempresa (se 

for o caso) e declaração de que cumpre as condições de habilitação que o 

credenciará para todos os atos do certame e serão retidos pelo Pregoeiro 

para oportuna juntada no processo administrativo pertinente a presente 

licitação. 

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

6.3.1. Instrumento público de procuração com poderes específicos para formular 

lances verbais, interpor e desistir de recursos e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de 

validade em vigor; 

6.3.2. Instrumento particular de procuração com poderes específicos para 

formular lances verbais, interpor e desistir de recursos e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, 

http://www.tcesp.gov.br/
http://www.portaldatranparencia.gov.br/
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acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso de 

Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

6.3.3. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 

proponente, cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, 

devidamente acompanhado de documentos de eleição dos 

administradores. 

6.4. O representante legal ou o procurador deverá identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto. 

6.5. Nenhuma pessoa, ainda que munida de Procuração, poderá representar 

mais de uma empresa no presente certame, sob pena de exclusão sumária 

das representadas. 

6.5.1. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes 

devidamente credenciados. A empresa que tenha apresentado proposta e 

não esteja devidamente representada, terá sua proposta avaliada, porém 

não poderá participar das rodadas de lances verbais. 

6.5.2. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 

credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 

6.6. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, para se 

submeter ao regime especial da Lei Complementar 123/06, apresentar, além 

dos demais documentos exigidos no item 6.3, os documentos que 

comprovem sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.6.1. A declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, deverá ser subscrita por quem detém poderes 

de representação da licitante (vide anexo próprio); 

6.6.2. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar 123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 

do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais 

e de sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o 

devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante, se o 

fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

6.6.3. A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição, bem como as que se 

enquadrarem nas situações prevista no art. 3º, §4º da Lei Complementar 

123/06, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente 

dos benefícios da Lei Complementar 123/06, salvo se a própria licitante 

desistir de sua participação no certame, na sessão publica de abertura da 

licitação, retirando seus envelopes. 

 

VII – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
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7.1. A Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação deverão ser 

apresentados em invólucros separados, não devassados, lacrados e 

rubricados no fecho e que deverão conter os seguintes dizeres em sua face 

externa: 

 

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA 

EDITAL DE PREGÃO Nº G-025/2018 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇO 

 

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA 

EDITAL DE PREGÃO Nº G-025/2018 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1.1. Juntamente com os Envelopes 1 e 2, deverá ser entregue Declaração dando 

ciência de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 

conforme modelo constante de anexo próprio. Tal Declaração deve, 

obrigatoriamente, ser entregue juntamente com os documentos de 

credenciamento e de comprovação de microempresa ou EPP (se for o 

caso) ou do consórcio (se for o caso) conforme previsto em tópico próprio, 

fora dos envelopes, sob pena de ser a licitante impedida de participar do 

certame. 

 

7.2. ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇO: 

7.2.1. Ser apresentada em 01(uma) via, conforme modelo do ANEXO I, impressa 

em papel timbrado da Proponente, redigida com clareza, sem emendas, 

rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e 

assinada por seu Representante Legal/Procurador, devidamente 

identificado; 

7.2.2. Indicar nome ou razão social da proponente, inscrição no CNPJ do Ministério 

da Fazenda, seu endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se 

houver, bem como o nome, número de RG e cargo de seu Representante 

Legal /Procurador; 

7.2.3. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 

data da abertura da sessão pública do certame; 

7.2.4. Apresentar cotação de preço  e unitário, expresso em algarismos com duas 

casas decimais e por extenso. Em caso de divergência entre o valor expresso 

em algarismos e por extenso, prevalecerá o em extenso. 

7.2.4.1. O preço cotado deve ser compatível com aqueles praticados no 

mercado. 

7.2.5. Conter declaração expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e 

despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes 
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da contratação, tais como custos de transporte, encargos sociais, benefícios 

e despesas diretas e indiretas, aí incluídos as despesas fiscais etc.; de modo 

que nenhuma outra remuneração seja devida à DETENTORA. 

7.2.6. Conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

7.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 

essenciais deste Edital e de seus Anexos, bem como as omissas e as que 

apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

7.3.1. O Pregoeiro poderá adequar as propostas de preços, desde que não 

seja(m) exigência(s) essencial(is) da mesma.  

7.3.2. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas 

no ato, por simples manifestação de vontade do Representante e aquelas 

cujo atendimento, nesse momento, possa representar risco de fraude aos 

princípios da licitação. 

 

7.4. ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

A documentação a ser apresentada para fins de HABILITAÇÃO deverá ser a 

seguinte:  

7.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (não será exigida esta documentação neste 

envelope caso já tenha sido apresentada no credenciamento): 

7.4.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

7.4.1.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, 

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

caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

7.4.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado 

de prova da diretoria em exercício; 

7.4.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 
 

7.4.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

7.4.2.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

7.4.2.1.1. Somente as empresas que ainda não completaram seu primeiro 

exercício fiscal, poderão comprovar sua capacidade econômico-

financeira através de balanço de abertura. 
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7.4.2.2. Apresentar, também Demonstrativo de Índices Financeiros, extraídos do 

balanço apresentado, para fins de análise das condições financeiras da 

licitante. Os índices serão apresentados em números inteiros e de até 02 

(duas) casas decimais após a vírgula com arredondamento: 

  

ILG = 
ELPPC

RLPAC




  a 1,00 

 

ILC = 
PC

AC
  a 1,00 

 Onde:        

ILC =  Índice de Liquidez Corrente 

ILG =  Índice de Liquidez Geral 

AC =  Ativo Circulante 

ELP =  Exigível a Longo Prazo 

PC =  Passivo Circulante 

RLP =  Realizável a Longo Prazo 

 

ILG = Índice de Liquidez Geral (define a capacidade da 

empresa em liquidar seus compromissos a longo prazo), 

maior ou igual a 1,00. 

 

ILC = Índice de Liquidez Corrente (define a capacidade da 

empresa em liquidar seus compromissos a curto prazo), 

maior ou igual a 1,00. 

 

7.4.2.3. Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da 

data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento 

ou deste Edital. 

7.4.2.4. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1(um) 

em qualquer dos índices referidos acima, deverão comprovar que 

possuem capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10%(dez 

por cento), do valor estimado para a contratação, por meio de Balanço 

Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancete 

ou balanços provisórios, de acordo com o disposto no art. 31,§ 3º da Lei nº 

8.666/1993, conforme itens. Valor total para a contratação é estimada 

em R$ 284.033,75 (duzentos e oitenta e quatro mil, trinta e três reais e 

setenta e cinco centavos). 

7.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
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7.5.1. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 

como segue: 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive 

contribuições previdenciárias, e à Dívida Ativa da União expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

b) Certidão Negativa de Débitos referentes a tributos estaduais, nos termos da 

Resolução conjunta SF/PGE nº 02, de 09/05/13 ou expedida através da 

Unidade Administrativa da sede da licitante; 

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

sede da licitante. 

d) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço - FGTS. 

e) Prova de inexistência de débito inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista – 

(CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

f) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 

 

7.5.2. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa como prova de 

regularidade fiscal.  

 

7.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

7.6.1. Atestado (s) comprobatório de desempenho anterior, de atividade 

condizente e compatível com o objeto da licitação, em características, 

prazos e quantidades mínimas de 10% (dez por cento) do estimado, contidos 

em anexos próprios deste edital, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado (por ser destinado às EPPs e Mês). 

a) O(s) Atestado(s) deverá (ão) estar em nome da empresa licitante, 

b) O(s) atestado(s) deverá (ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, em 

original ou cópia autenticada por Cartório competente, assinado(s) por 

autoridade ou representante de quem o(s) expediu. 

 

7.7. OUTRAS DECLARAÇÕES: 

a)  Que apresentará a qualquer tempo documentos necessários à instrução 

do processo licitatório, decorrente de diligência que o Pregoeiro entender 

necessária (vide anexo próprio); 

b)  Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e 

menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no art. 7º, 025III da Constituição Federal 

(vide anexo próprio) 

c)  Que inexiste fato impeditivo a sua habilitação (vide anexo próprio);  

d)  Que não lhe recai a sanção de declaração de inidoneidade através de 

pesquisas feitas nos sites do Tribunal de Contas do Estado São Paulo 
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(www.tcesp.gov.br) e no Portal da Transparência 

(www.portaldatransparencia.gov.br). (Vide anexo próprio); 

e) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte que 

pretende usufruir o direito de preferência e/ou benefício da habilitação com 

irregularidade fiscal: não possuir qualquer dos impedimentos previstos no §§ 4º e 

seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e alterações, cujo termos declara conhecer na íntegra (Vide anexo próprio); 

f) Que não lhe recai a sanção de declaração de inidoneidade através de 

pesquisas feitas nos sites do Tribunal de Contas do Estado São Paulo 

(www.tcesp.gov.br) e no Portal da Transparência 

(www.portaldatransparencia.gov.br (Vide anexo próprio).        

   

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

8.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em 

órgão da Imprensa Oficial, devendo os documentos, preferencialmente, ser 

relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 

8.2. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em 

vigor. Se este prazo não constar do próprio documento, de lei específica ou 

deste Edital, será considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a 

contar de sua expedição. 

8.3. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por 

seu Representante Legal ou Procurador, com identificação clara do subscritor. 

8.4. A aceitação dos documentos obtidos via internet ficará condicionado à 

confirmação de sua validade, também por esse meio, pela Equipe de Apoio 

ao Pregoeiro, nomeada pela Portaria nº 134/2018. 

8.5. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e 

preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo; 

8.5.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz (exceto no que diz respeito a documento que abranger matriz e filial); 

8.5.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial 

(exceto no que diz respeito a documento que abranger matriz e filial); 

8.5.3. Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão 

ser apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente. 

8.6. Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou 

rasurados de tal forma que não possam ser entendidos. 

8.7. Na eventualidade de ser apresentado algum documento em língua 

estrangeira, este deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o 

idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado. 
 

IX – PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

http://www.tcesp.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.tcesp.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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9.1. O pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já 

consignadas no presente e as que seguem. 

9.2. No dia, hora e local designados neste Edital, as proponentes deverão 

comprovar ao Pregoeiro a representação para a prática dos atos do 

certame, nos termos da cláusula 6.2 deste Edital. 

9.3. Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de 

credenciamento dos representantes das empresas interessadas, o Pregoeiro 

comunicará aos presentes quais são as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, e, que, em consequência, poderão se valer dos 

benefícios da Lei Complementar 123/06. Após, serão recebidos, pelo 

Pregoeiro os envelopes – PROPOSTA DE PREÇOS, DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO e a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO. 

9.3.1. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência de proposta, salvo 

motivo justo, decorrente de fato superveniente aceito pelo Pregoeiro. 

9.4. Verificada a regularidade formal dos envelopes, o Pregoeiro procederá à 

abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão 

rubricadas e analisadas pelos membros da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, no 

que tange à sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

instrumento convocatório. 

9.4.1. Não caberá desistência de Proposta, em hipótese alguma, depois de aberto 

o respectivo envelope. 

9.4.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências 

essenciais deste Edital e seus Anexos, considerando-se como tais as que não 

possam ser atendidas na própria sessão pela proponente, por simples 

manifestação de vontade de seu representante. 

9.4.3. As demais propostas serão classificadas provisoriamente de acordo com 

cada item, em ordem crescente de preços. 

9.4.3.1. Havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritas, serão 

convocados para disputa verbal de lances todos os proponentes até que se 

obtenham 03 (três) ofertas de valores distintos. Persistindo o empate, o licitante 

vencedor será escolhido mediante sorteio, conforme determinação do art. 45, 

§ 2º da mesma Lei nº 8.666/93. 

9.4.4. Definida a classificação provisória, será registrada na ata da sessão pública 

o resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de 

empresas participantes, preços ofertados, propostas eventualmente 

desclassificadas e a fundamentação para sua desclassificação e a ordem de 

classificação provisória. 

9.4.5. O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances 

verbais aos representantes das licitantes cujas propostas estejam classificadas 

no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço superior àquele 

em até 10% (dez por cento). 
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9.4.5.1. Quando não forem verificados no mínimo 3 (três) propostas de preços 

nas condições definidas no subitem anterior, serão chamados a dar lances 

verbais e sucessivos, os representantes das empresas que apresentaram as 

melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3(três), 

independentemente de sua natureza jurídica. 

9.4.6. A redução mínima entre os lances deverá ser de 2% (dois por cento) da 

proposta de menor valor .  

9.4.6.1. O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, 

respeitadas as sucessivas classificações provisórias, até o momento em que 

não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já existentes. 

9.4.6.2. Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores que o último 

lance que tenha sido anteriormente ofertado, bem como 2 (dois) lances do 

mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro. 

9.4.6.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, permanecendo, 

para efeito de classificação, a última oferta do licitante. 

9.4.6.4. O licitante que, convocado pelo Pregoeiro, desistir ou declinar da 

apresentação de lance verbal, estará excluído da etapa de lances, não 

podendo oferecer lances na rodada seguinte. 

9.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, antes da classificação definitiva 

de preços, o Pregoeiro deverá: 

I – Verificar se o menor preço alcançado foi ofertado por microempresa ou 

empresa de pequeno porte, assim qualificada, dando continuidade ao 

procedimento, em caso positivo, sem aplicação do disposto no artigo 45 da Lei 

Complementar 123/06; 

II – Verificar, caso o preço vencedor não seja de microempresa ou empresa 

de pequeno porte, se há preços ofertados por licitantes assim qualificadas até 5% 

(cinco por cento) superiores ao menor preço alcançado, caracterizando o 

empate ficto nos termos do artigo 44 da Lei Complementar 123/06; 

III – Conceder no caso de empate ficto, oportunidade para que a 

microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, querendo, 

apresente proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

nos termos do disposto no artigo 45, inciso I da Lei complementar 123/06, sob pena 

de preclusão. 

9.5.1. Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte não preencha os 

requisitos para participar da fase de lances, não poderá invocar o 

benefício do empate ficto. 

9.5.2. O intervalo de empate é sempre entre as propostas de microempresas e 

empresas de pequeno porte e a empresa que ofertou o menor valor, 

mesmo que entre elas existam preços ofertados por outras empresas. 

9.5.3. Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresas e 

empresas de pequeno porte e destas em relação às propostas de menor 

valor, na forma do artigo 44 da Lei Complementar 123/06, ou seja, no 

intervalo de até 5% (cinco por cento) superior, deve o Pregoeiro efetuar 



       Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

 
Departamento de Licitações e Contratos – DELICO   *    

                    

____________________________________________________________________________  
 

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – Fone: (11) 4788-5300 

www.taboaodaserra.sp.gov.br 

 

15 

sorteio, não só para fins de classificação, mas também para exercício do 

benefício do empate ficto. 

9.5.4. No prazo concedido para desempate, se a microempresa ou empresa de 

pequeno porte mais bem classificada, não exercer o benefício de ofertar 

preço inferior àquele considerado vencedor do certame, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

do empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito, garantidos os mesmos prazos iniciais concedidos. 

9.6. Alcançado o preço final na nova proposta apresentada pela microempresa 

ou empresa de pequeno porte, deverá o Pregoeiro prosseguir mediante 

análise de sua aceitabilidade, recusando proposta de preço excessivo ou 

manifestamente inexequível, e promovendo a negociação. 

9.7. O Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas pelo critério de 

menor preço unitário, consignando-o em ata a ordem de classificação de 

todas as licitantes; 

9.7.1. Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do preço 

alcançado com os parâmetros de preços definidos pela administração e 

sua aceitabilidade; 

9.7.2. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou o 

menor preço para que seja obtido preço melhor. 

9.8. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de 

documentação para habilitação da empresa classificada em primeiro lugar. 

9.8.1. Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta, e/ou 

contrariando qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro 

considerará a proponente inabilitada; 

9.8.2. Sendo considerada inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido 

classificada em primeiro lugar prosseguirá o Pregoeiro à abertura do 

envelope de documentos de habilitação da proponente classificada em 

segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de 

uma empresa classificada, sem prejuízo de nova análise e negociação dos 

preços ofertados; 

9.8.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte, no que tange à 

regularidade fiscal, pode apresentar documentos que apresentem alguma 

restrição, sem que isso impeça a continuidade de sua participação na 

licitação; 

9.8.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
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9.8.5. Decairá do direito à contratação a microempresa ou empresa de pequeno 

porte que não promover a regularização da documentação fiscal no prazo 

estabelecido, o que ensejará a aplicação das sanções cabíveis e a 

avaliação de prosseguimento do certame 

9.8.6. Não se concretizando a contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, a autoridade competente decidirá motivadamente pela 

revogação ou pelo prosseguimento da licitação devendo ser observado o 

seguinte: 

9.8.6.1. Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se 

sagrado vencedora da licitação, com o beneficio do empate ficto do 

parágrafo 2º do artigo da Lei Complementar 123/06, poderão ser 

convocados as remanescentes que porventura se enquadrem na 

situação do empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito, desconsiderando o preço ofertado no primeiro 

desempate, garantidos os mesmos prazos inicialmente concedidos. Caso 

não haja o exercício do benefício do desempate por microempresa ou 

empresa de pequeno porte ou sua efetiva contratação, o objeto licitado 

poderá ser adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 45 da Lei 

Complementar 123/06; 

9.8.6.2. No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se    

sagrado vencedora da licitação por ter sido desde logo a mais bem 

classificada, portanto sem o benefício do empate ficto parágrafo 2º do 

artigo 44 da Lei Complementar 123/06, poderão ser convocadas as 

licitantes remanescentes, na ordem classificatória para o prosseguimento 

do certame ou da contratação, conforme o caso, sem a aplicação do 

benefício do empate ficto. 

9.9. Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, a 

proponente CLASSIFICADA e HABILITADA será declarada vencedora provisória 

do certame, recaindo sobre essa a necessidade de apresentação das 

amostras conforme prazos indicados no Anexo de Especificações Técnicas. 

9.9.1. AS AMOSTRAS NÃO NECESSITAM CONTER PERSONALIZAÇÕES RELATIVAS AOS 

BRASÕES, LOGOMARCAS OU LETRAS INDICADAS NO DESCRITIVO. 

9.9.2. As amostras serão avaliadas por representantes da Secretaria requisitante, 

que poderá valer-se de ensaios realizados em laboratório de análises, 

utilizando-se exclusivamente dos critérios objetivos determinados no Edital 

ou seus anexos. 

9.10. No caso de reprovação, a proposta da licitante será declarada 

desclassificada face ao desatendimento das “especificações técnicas e 

parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital” (Artigo 

4º, inciso X da Lei 10.520), sendo convocada sessão pública mediante 

publicação na imprensa oficial para a divulgação do resultado das análises 

técnicas e abertura do envelope de habilitação da empresa classificada 
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subsequente, sendo que no caso do cumprimento dos requisitos de 

habilitação, sobre essa recairá a necessidade de apresentação das 

amostras em igual prazo concedido ao licitante classificado em primeiro 

lugar e assim sucessivamente, até que uma licitante seja declarada 

vencedora definitiva. 

9.10.1. Decididos os recursos eventualmente interpostos, observados os 

trâmites legais, será adjudicado o objeto da licitação à licitante vencedora 

e homologado o certame pela autoridade competente. 

9.11. Caso todas as empresas admitidas de acordo com o(s) item(s) 9.7 e 

seguintes deste edital, sejam desclassificadas, será definida nova ordem de 

classificação.  

9.12. No caso de aprovação, a licitante será declarada vencedora definitiva dos 

itens, objeto da licitação, abrindo-se, neste momento, a oportunidade às 

demais licitantes para a manifestação da intenção de interpor recurso, nos 

termos da cláusula X deste instrumento.  

9.12.1. Decididos os recursos eventualmente interpostos e observados os 

trâmites legais, será adjudicado o objeto da licitação à licitante vencedora 

e homologado o certame pela autoridade competente. 

9.13. Da sessão pública deste Pregão lavrar-se-á ata circunstanciada onde serão 

registrados todos os atos praticados, a qual, após ciência dos interessados, 

deverá ser assinada pelo Pregoeiro, demais membros da Equipe de Apoio e 

pelas licitantes presentes. 
 

X – FASE RECURSAL 

10.1. Declarada(s) a(s) vencedora(s), as proponentes poderão manifestar 

imediatamente e motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido 

o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões e de igual prazo para 

as contrarrazões, contados a partir do término do prazo da(s) recorrente(s), 

independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista 

dos autos. 

10.1.1. As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra no 

Departamento de Licitações e Contratos - “DELICO”, das 8:15 hs às 12:00 

hs e das 14:00 hs às 16:00 horas, nos dias úteis, sob pena de configurar-se 

a desistência da intenção de recorrer, manifestada na sessão pública. 

10.2. Interposto o recurso será recebido com efeito suspensivo. 

10.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante na sessão pública 

do pregão, de interpor recurso, importará a sua preclusão. 

10.4. Interposto o recurso, caberá ao Pregoeiro recebê-lo, podendo reformar sua 

decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade 

competente para decidir. 

10.5. A manifestação necessariamente explicitará motivação consistente, que 

será liminarmente avaliada pelo pregoeiro, o qual decidirá pela sua 

aceitação ou não. 
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10.6.  A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante implicará na 

decadência do direito à interposição do recurso o que significa dizer que o 

que não foi alegado não será objeto de apreciação posterior.  

10.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

XI – PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

11.1. O preço total que vigorará no ajuste será aquele ofertado pela licitante 

vencedora do certame. 

11.1.1. Este preço deve incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive 

encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto 

licitado. 

11.2. Os recursos necessários para fazer frente às despesas do objeto onerarão as 

seguintes dotações:  

 

15.03.00.06181006.260-1//3.3.90.30.00=838 

Destino: SDS 

Elemento: 30.23 

Fonte: 01 – Tesouro 

Código de Aplicação: 1100000 – GERAL 

 

XII – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO 

12.1. A Ata de Registro de Preço terá validade de 01(um) ano, a partir da sua 

assinatura. 
 

XIII – CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. A adjudicatória será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

contados da data da convocação mediante prévia notificação via meio 

eletrônico e/ou publicação no DOE, para assinar a Ata de Registro de Preço, 

podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que 

solicitado por escrito, durante seu transcurso, e que ocorra motivo justificado 

e aceito pela Administração, sob pena de decair do direito ao registro de 

seu preço, sem prejuízo das sanções descritas na cláusula XVII deste edital. 

13.2. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal: 

diretor, sócio da empresa ou procurador, devidamente acompanhado, 

respectivamente, do contrato social ou procuração e cédula de identidade. 

13.3. Se o licitante vencedor se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, os 

demais licitantes poderão ser chamados, na ordem de classificação, para 

fazê-lo, nas mesmas condições de suas respectivas ofertas, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis e previstas no Edital, conforme art. 11, inciso 

XXVI, do Decreto nº 25/2006. 

 

XIV – RECEBIMENTO DO OBJETO 
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14.1. A entrega dos uniformes deverá ser realizada, conforme previsto neste edital, 

quando solicitado, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, no 

prazo de 45 (quarenta) dias corridos, após o recebimento do pedido de 

compras, grade de quantidade e mediante agendamento da Secretaria 

requisitante. 

 

XV – DO PAGAMENTO 

15.1. O valor do objeto licitado será pago à DETENTORA, no prazo de: em até                   

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

licitados, mediante a apresentação da Nota Fiscal e/ou Fatura, instruídos 

com as respectivas certidões: 

a) Certidão Negativa de Débito quanto a Dívida Ativa da União; 

b) Certidão de Inexistência de débito para com Sistema de Seguridade Social; 

c) Certidão de Regularidade de Situação para com Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço - FGTS. 

d) Certidão Negativa de Débito Trabalhista - (CNDT) 

15.2. O pagamento será feito em conta corrente da fornecedora.  

15.3. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por 

parte da DETENTORA, o prazo ficará suspenso até que estas sejam 

cumpridas. 

15.4. Quaisquer pagamentos não isentarão a DETENTORA das responsabilidades 

contratuais, nem implicarão na aceitação dos serviços. 

 

XVI – DO REAJUSTE 

16.1. Não haverá reajuste de preços. 

16.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em 

face da superveniência de normas federais e municipais sobre a matéria. 

 

XVII – PENALIDADES  

17.1. Após o procedimento formal de aquisição, se o fornecedor deixar de 

entregar o objeto dentro do prazo, por motivo injustificado ou inaceitável, ou 

o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda em 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, 

poderão ser aplicadas às penalidades seguintes, garantida defesa prévia do 

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis: 

17.1.1. Advertência; 

17.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega do objeto e/ou prestação de 

serviços, ou ainda na execução do contrato, a multa de mora de 1% (um 

por cento) ao dia sobre o valor da contratação, até o prazo máximo de 

10 (dez) dias. Vencido o prazo de que trata este item, o empenho 

poderá ser cancelado ou o contrato rescindido, sem prejuízo das demais 

sanções previstas. 
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17.1.3. No caso de inadimplemento parcial ou total do contrato, será aplicada 

multa punitiva de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 

17.1.4. As multas de mora e punitiva poderão ser cumuladas. 

17.1.5. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, pelo 

prazo não superior a 02 (dois) anos, penalidade essa a ser aplicada pela 

autoridade competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo 

causado à Administração Pública, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e/ou 

Lei 10.520/02 e/ou Decreto Municipal 1.644/09. 

17.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

o(a) DETENTOR(A) ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

17.1.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas, não 

se aplicando a presente disposição aos licitantes convocados nos termos 

do art. 64, § 2º da Lei 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive 

quanto ao prazo e preço. 

17.2. As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos, 

podendo, entretanto, conforme o caso, serem inscritas para constituir dívida 

ativa na forma da Lei, caso em que estarão sujeitas ao procedimento 

executivo. 

17.3. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como 

dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de 

execução. 

17.4. Para aplicação das penalidades fica garantida a defesa prévia, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, na hipótese de advertência, multa e impedimento de 

contratar com a Administração Pública e de 10 (dez) dias úteis na hipótese 

de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, contados da intimação. 

17.5. O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Prefeitura do 

Município de Taboão da Serra, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 

cominação, mediante guia de recolhimento oficial, que se tornará parte 

integrante deste processo, ficando autorizada a retenção de créditos que a 

Detentora tenha, junto à contratante, no montante da penalidade, sem 

embargo de eventual inscrição na dívida ativa. 

17.6. Ocorrendo à recusa da vencedora do certame em assinar a Ata de Registro 

de Preços dentro do prazo estabelecido neste Edital, será aplicada multa no 
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valor de até 10% do valor da proposta comercial sem prejuízo da aplicação 

da pena de suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a 

Prefeitura do Município de Taboão da Serra, pelo prazo de até 02 (dois) 

anos, a critério da Administração, garantida a defesa prévia, nos termos do 

artigo 7º da lei 10.520/02 

 

XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. Fica a licitante ciente de que a apresentação da proposta implica a 

aceitação de todas as condições deste Edital e seus Anexos, bem como na 

submissão às disposições do Decreto Municipal nº. 25/2006, Lei Federal nº 

8.666/93. Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas complementares que 

disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente. 

18.2. As licitantes devem ter pleno conhecimento de todas as disposições 

constantes do Edital, não podendo invocar qualquer desconhecimento 

como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito 

cumprimento do ajuste, conforme declaração prevista em anexo próprio.  

18.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da licitante, desde que possível à aferição da sua qualificação 

e a exata compreensão de sua proposta durante a realização da sessão 

pública do Pregão. 

18.4. A presente Ata de Registro de Preços será procedida e julgada com a 

observância do critério de julgamento de menor preço unitário , tendo em 

vista que se trata do fornecimento de uniformes da Guarda Civil, os quais em 

função do seu uso exigem alto grau de padronização e de resistência, além 

da óbvia utilidade na manutenção da segurança pública desta 

municipalidade, motivo pelo qual a sua aquisição em itens distintos não se 

mostra viável. 

18.5. A presente Ata de Registro de Preços, nos casos omissos, subordina-se à 

todas as disposições contidas na Lei Federal de Licitações nº. 8.666/93, no 

que couber, e demais alterações subsequentes, além de todas as cláusulas e 

anexos do Caderno Licitatório. 

18.6. A licitante vencedora deverá manter-se, durante toda a vigência da Ata de 

Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

18.7. A autoridade competente poderá, a qualquer tempo, motivadamente, 

revogar, anular, julgar deserto ou prejudicado, no todo em parte a licitação, 

sem que as licitantes tenham o direito a qualquer indenização. 

18.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na PMTS. 
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18.9. Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Taboão da Serra para dirimir 

quaisquer controvérsias decorrentes do presente, com renúncia expressa de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

18.10. O pregoeiro e sua equipe de Apoio foram nomeados pela Portaria nº. 

134/2018, integrante do processo administrativo pertinente a esta licitação.  

 

XIX – ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL 

 

19.1. Anexo I – Modelo de proposta de preços; 

19.2. Anexo II – Declaração de cumprimento das condições de habilitação; 

19.3. Anexo III – Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação; 

19.4. Anexo IV – Modelo de protocolo de entrega de amostras; 

19.5. Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

19.6. Anexo VI – Caderno de Especificações Técnicas 

19.7. Anexo VII – Descritivo, quantidades e preços máximos estimados; 

19.8. Anexo VIII – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

19.9. Anexo iX – Termo e Ciência e Notificação. 

 

 

Taboão da Serra, 16 de abril de 2018. 

 

 

Takashi Suguino 

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL -Nº G-025/2018 

Processo Administrativo nº 6396/2018 

Empresa Proponente:  

Endereço:       Bairro: 

Cidade:       U.F.: 

CEP:        C.N.P.J./M.F.: 

Tel.:                                                                Fax.: 

 

Vem pelo presente oferecer sua Proposta Comercial para: “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS 

(SAPATO, BOTA, COTURNO, CINTURÃO, COLDRE) PARA A GCM DE TABOÃO DA SERRA” 

 

ITEM DESCRIÇÃO ACESSÓRIOS PARA O UNIFORME DA  GUARDA CIVIL MUNICIPAL VALOR UNITÁRIO R$ 

1 SAPATO SOCIAL FEMININO 
 

2 BOTA OPERACIONAL CANO CURTO 
 

3 COTURNO TÁTICO PARA MOTOCICLISTA 
 

4 BOTA MOTOCICLISTA 
 

5  CINTURÃO NYLON COLDRE DESTRO 938 
 

6  CINTURÃO NYLON COLDRE CANHIOTO 938 
 

7  CINTURÃO NYLON COLDRE DSTRO 838 
 

8  CINTURÃO NYLON COLDRE CANHOTO 838 
 

9 CINTURÃO COURO COLDRE DESTRO 938 
 

10 CINTURÃO COURO COLDRE CANHOTO 938 
 

11 CINTURÃO COURO COLDRE DESTRO 838 
 

12 CINTURÃO COURO COLDRE CANHOTO 838 
 

13 COLDRE ROBOCOP DESTRO 938 
 

14 COLDRE ROBOCOP CANHOTO 938 
 

15 COLDRE ROBOCOP DESTRO 838 
 

16 COLDRE ROBOCOP CANHOTO 838 
 

17 COLDRE DE NYLON DESTRO 938  
 

18 COLDRE DE NYLON CANHOTO 938 
 

19 COLDRE DE NYLON DESTRO 838 
 

20 COLDRE DE NYLON CANHOTO 838 
 

21 COLDRE DE COURO DESTRO 938 
 

22 COLDRE DE COURO CANHOTO 938 
 

23 COLDRE DE COURO DESTRO 838 
 

24 COLDRE DE COURO CANHOTO 838 
 

    

1) A proponente declara que, por ser seu conhecimento, submete-se a todos os termos e 

condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições legais pertinentes à 

matéria no que tange aos prazos e condições de entrega, substituição de peças com 

defeitos, cumprimento das especificações, prazos de pagamento e todas as demais 

condições indicadas no edital ou seus anexos. 
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2) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos. 

 
3) Declaro que o preço cotado inclui expressamente todos os custos e despesas necessárias 

ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, encargos sociais, 

benefícios e despesas diretas e indiretas, aí incluídos as despesas fiscais, custos de 

transportes, programação de entrega, cronograma de entrega, etc., de modo que 

nenhuma outra remuneração seja devido à contratada. 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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

Nome: 

R.G.: 

Cargo: 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº G-025/2018 

Processo Administrativo nº 6396/2018 

 

OBJETO: “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS (SAPATO, BOTA, COTURNO, CINTURÃO, 
COLDRE) PARA A GCM DE TABOÃO DA SERRA” 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA 

TODAS AS LICITANTES JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO) 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Por meio desta declaramos para efeitos do cumprimento ao estabelecido no 

Inciso VII do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades 

cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste 

Edital. 

 

 

 

 

Local, ......... de ...........................  de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

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

Nome:  

R.G.:  

Cargo:  
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – Nº G-025/2018 

Processo Administrativo nº 6396/2018 

OBJETO: “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS (SAPATO, BOTA, COTURNO, CINTURÃO, 

COLDRE) PARA A GCM DE TABOÃO DA SERRA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

A empresa .......................................................................................... inscrita no CNPJ sob 

nº ........................................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a), 

inscrita no RG nº ........................................... e no CPF sob o nº .................................. 

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

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

Anexos. 

Declara, ainda,  

a) Que apresentará a qualquer tempo, documentos necessários à instrução do 

processo licitatório, decorrente de diligência do Pregoeiro entender 

necessária; 

b) Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e 

menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no art. 7º, 025III da 

Constituição Federal; 

c) Que inexiste fato impeditivo a sua habilitação no certame; 

 Que não está suspensa temporariamente para licitar e impedidas de 

contratar com este Município de Taboão da Serra nos termos do inciso III do 

artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

d) Que não está impedida de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei 

nº 10.520/02; 

e) Que não está impedida de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei 

nº 9.605/98; 

f) Que não foi declarada inidônea pelo Poder Público e não reabilitadas; 

g) Que não lhe recai a sanção de declaração de inidoneidade através de 

pesquisas feitas nos sites do Tribunal de Contas do Estado São Paulo 

(www.tcesp.gov.br) e no Portal da Transparência 

(www.portaldatransparencia.gov.br); 

h) Que se vencedora possui disponibilidade para apresentar os Laudos de 

Ensaios exigidos com a descrição, quantidades e preços máximos unitários 

estimados (vide anexo próprio), nos termos da Súmula 14 do TCE/SP”.    

Local, ....de ........................de 2018 

_______________________________________________________________________ 

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

Nome:  

R.G.:  

Cargo:  

http://www.tcesp.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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ANEXO IV 

 

MODELO DE PROTOCOLO DE ENTREGA DE AMOSTRAS. 

 

Pregão Nº. G-025/2018 

 

Processo Administrativo nº 6396/2018 

 

OBJETO: “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS (SAPATO, BOTA, COTURNO, CINTURÃO, 

COLDRE) PARA A GCM DE TABOÃO DA SERRA” 
 

 

A empresa .......................................................................................... inscrita no CNPJ sob 

nº ........................................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 

................, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº.  ........................................... e 

inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. .................................. DECLARA, sob as penas da Lei, 

que SE SAGROU VENCEDORA PROVISÓRIA DO PREGÃO G-025/2018 e que foram 

entregues nesta data as amostras exigidas, conforme especificações descritas em 

Anexo próprio deste edital.  

 

(Listar os materiais entregues) 

 

 

 

Local, .... de ........................ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

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

Nome: 

RG: 

Cargo: 
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ANEXO V 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL  

 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº G-025/2018 

 

Processo Administrativo nº 6396/2018 
 

OBJETO: “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS (SAPATO, BOTA, COTURNO, CINTURÃO, 

COLDRE) PARA A GCM DE TABOÃO DA SERRA” 

 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, com sede à Praça Miguel 

Ortega, 439 - Parque Assunção, Taboão da Serra, São Paulo, neste ato 

representado pelo seu Secretário Municipal de Administração, Senhor TAKASHI 

SUGUINO e a empresa ______________________________, CNPJ nº. 

_______________________, com sede na _________________________________ nº. ______, 

bairro ___________, cidade ______________________, telefone: ___________, vencedora 

e adjudicatária do Pregão supra referido, por seu representante legal, Senhor 

_________________, doravante denominada simplesmente DETENTORA, resolvem 

firmar o presente instrumento, objetivando registrar os preços dos itens 

discriminados no Quadro Resumo, em anexo, em conformidade com o disposto no 

artigo 15, da Lei nº. 8.666/93 atualizada, Lei nº. 10520/2002 e Decreto Municipal nº. 

25/06 e com o ajustado a seguir. 

 

I – DO OBJETO 

 
1.1 – É objeto desta Ata de Registro de Preços o “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS 

(SAPATO, BOTA, COTURNO, CINTURÃO, COLDRE) PARA A GCM DE TABOÃO DA SERRA”, 

conforme descrito no “Quadro Resumo”, que faz parte integrante desta ata. 

 

II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 1 (um) ano a partir 

da sua assinatura. 

 

2.2 – Nos termos do artigo 15, § 4º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, durante 

o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a Prefeitura do Município de 

Taboão da Serra não fica obrigada a utilizar, exclusivamente por intermédio da 

DETENTORA, os serviços constantes no "Quadro Resumo", podendo utilizar para 

tantos outros meios, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer 
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espécie, ficando assegurado à beneficiária do registro preferência em igualdade 

de condições.   

 

III – DO PREÇO 

 

3.1 – O preço ofertado pela Detentora da presente Ata de Registro de Preços será 

o constante da proposta final apresentada, que integra a presente. 

3.2 – Nos preços registrados estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, 

bem como os impostos incidentes, ficando certo de que à "PREFEITURA" nenhum 

outro ônus caberá além do pagamento do preço constante nesta Ata. 

 

IV – PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1 – A entrega dos produtos deverá ser realizada conforme previsto neste edital, 

quando solicitado, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, no prazo de 

45 (quarenta e cinco) dias corridos, após o recebimento do pedido de compras, 

grade de quantidade e mediante agendamento. 

 

4.2 – O valor do objeto licitado será pago à DETENTORA, no prazo de: em até 14 

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

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

certidões: 

a) – Certidão Negativa de Débito quanto a Dívida Ativa da União; 

b) – Certidão de Inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade 

Social; 

c) – Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia 

de Tempo de Serviço – FGTS.  

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

 

4.3 – O pagamento será feito em conta corrente da fornecedora.  

 

4.4 – Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por 

parte da DETENTORA, o prazo ficará suspenso até que estas sejam cumpridas. 

 

4.5 – Quaisquer pagamentos não isentarão a DETENTORA das responsabilidades 

contratuais, nem implicarão na aceitação dos serviços. 

 

V – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE. 

5.1 – Os recursos necessários para fazer frente às despesas do objeto onerarão a 

seguinte Secretaria nas dotações próprias: 

 

15.03.00.06181006.260-1//3.3.90.30.00=838 

Destino: SDS 
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Elemento: 30.23 

Fonte: 01 – Tesouro 

Código de Aplicação: 1100000 – GERAL 

 

5.2 – Não haverá reajuste de preços. 

 

5.3 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em 

face da superveniência de normas federais e municipais sobre a matéria. 

 

VI – DAS PENALIDADES 

 

6.1. Após o procedimento formal de aquisição, se o fornecedor DETENTOR(A) 

deixar de entregar o objeto dentro do prazo, por motivo injustificado ou 

inaceitável, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e 

ainda em qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, 

poderão ser aplicadas às penalidades seguintes, garantida defesa prévia do 

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

6.1.1. Advertência. 

 

6.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega do objeto e/ou prestação de 

serviços, ou ainda na execução do contrato, a multa de mora de 1% (um por 

cento) ao dia sobre o valor da contratação, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. 

Vencido o prazo de que trata este item, o empenho poderá ser cancelado ou o 

contrato rescindido, sem prejuízo das demais sanções previstas. 

 

6.1.3. No caso de inadimplemento parcial ou total do contrato, será aplicada 

multa punitiva de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 

 

6.1.4. As multas de mora item 6.1.2 e punitiva item 6.1.3 poderão ser cumuladas.  

 

6.1.5. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, pelo prazo 

não superior a 02 (dois) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade 

competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à Administração 

Pública, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e/ou Lei 10.520/02 e/ou Decreto 

Municipal 1.644/09. 

 

6.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o DETENTOR(A) ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior. 
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6.1.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas, não se aplicando a 

presente disposição aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2º da Lei 

8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas 

pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. 

 

6.2. As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos, 

podendo, entretanto, conforme o caso, serem inscritas para constituir dívida ativa 

na forma da Lei, caso em que estarão sujeitas ao procedimento executivo. 

 

6.3. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida 

ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução. 

 

 

6.4. Para aplicação das penalidades fica garantida a defesa prévia, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, na hipótese de advertência, multa e impedimento de 

contratar com a Administração Pública e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, contados da intimação. 

 

6.5. O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Prefeitura do 

Município de Taboão da Serra, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 

cominação, mediante guia de recolhimento oficial, que se tornará parte 

integrante deste processo, ficando autorizada a retenção de créditos que a 

Detentora tenha, junto à contratante, no montante da penalidade, sem embargo 

de eventual inscrição na dívida ativa. 

 

6.6. Ocorrendo à recusa da vencedora do certame em assinar a Ata de Registro 

de Preços dentro do prazo estabelecido neste Edital, será aplicada multa no valor 

de até 10% do valor da proposta comercial sem prejuízo da aplicação da pena de 

suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura do 

Município de Taboão da Serra, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a critério da 

Administração, garantida a defesa prévia, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/02. 

 

VII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

7.1. A presente Ata de Registro de Preços somente poderá ser cancelada nos 

casos e na forma prevista nas disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações. 
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VIII – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

 

8.1 – Cabe à Prefeitura: 

8.2 – Orientar aos funcionários responsáveis pelo recebimento dos produtos 

licitados, de que não será permitida a entrega dos mesmos sem que a 

Administração emita previamente a respectiva autorização, ou seja, o Pedido e o 

Empenho. 

8.3 – Informar e requerer de imediato ao fornecedor a substituição do produto 

entregue em desacordo com o Edital. 

 

IX – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

 

9.1 – O fornecimento deverá ser realizado, quando solicitado, durante a vigência 

da Ata de Registro de Preços. 

9.2 – Informar com antecedência de 48 horas, quando da impossibilidade na 

entrega do material. 

9.3 – Proceder à substituição do produto que for entregue em desacordo com as 

especificações do Edital; 

9.4 – Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto da presente licitação, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 

acompanhamento pela Prefeitura; 

9.5 – Manter-se, durante toda execução do fornecimento, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Licitação; 

9.6 – A inadimplência da licitante, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais 

e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do presente Edital. 

 

X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Taboão da Serra para dirimir quaisquer 

questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços. 

 

10.2 – Todos os prazos previstos nesta Ata serão sempre contados em dias corridos, 

excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. Se quaisquer dos 

prazos aqui previstos recair em dia que não haja expediente na PREFEITURA, o 

mesmo prorrogar-se-á para o primeiro dia útil subsequente de funcionamento. 

10.3 – A presente Ata de Registro de Preços subordina-se às todas as disposições 

contidas na Lei Federal de Licitações nº. 8.666/93, no que couber, e demais 



       Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

 
Departamento de Licitações e Contratos – DELICO   *    

                    

____________________________________________________________________________  
 

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – Fone: (11) 4788-5300 

www.taboaodaserra.sp.gov.br 

 

33 

alterações subsequentes, além de todas as cláusulas e anexos do Caderno 

Licitatório. 

 

E por estarem de acordo com as condições desta Ata, assinam as partes em 03 

(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Taboão da Serra, ......... de ......... de 2018 

 

 

TAKASHI SUGUINO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Prefeitura do Município de Taboão da Serra 

 

 

 

 

DETENTORA 

 

 

 

Gestor do Contrato 

 

 

______________________ 

Sandro da Silva Léo 

Comandante da GCM/TS 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

 

 

 

1 – ___________________________                                2 – ________________________ 
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ANEXO VI 

 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

TIPO REGISTRO DE PREÇOS Nº G-025/2018 
OBJETO: “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS (SAPATO, BOTA, COTURNO, CINTURÃO, COLDRE) 

PARA A GCM DE TABOÃO DA SERRA” 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CRITÉRIOS PARA ACEITABILIDADE DOS PRODUTOS 

1. ITENS, QUANTIDADES E DESCRIÇÃO: 

ITEM QTD. ACESSÓRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 

1 18 SAPATO SOCIAL FEMININO 
Cor: Preta - Confeccionado em material de couro sintético liso, na cor preta, estilo casual; 02 - Forrado 
internamente com couro fino e macio; 03 - Corpo sem costura e sem detalhe; 04 - Forma especial para 
calçado bico arredondado; 05 - Solado fino, de borracha, todo vulcanizado, e antiderrapante, com 
espessura de aproximadamente de 4 mm, e salto de 30 mm a 60 mm de altura, todo revestido em couro 
sintético e na cor preta; salto quadrado com a mesma largura. 
 DETALHES GERAIS. Identificação do calçado: a identificação da marca do fabricante deve ser vulcanizada 
em peça única em formato oval na região do enfranque no fundo do solado.  
Numeração: deve seguir a escala francesa e estar impressa na parte interna do sapato, partindo do nº 
36 até o nº 40 e deve ainda possuir a medida em centímetro equivalente a cada número. 

2 287 BOTA OPERACIONAL CANO CURTO 
Cor: Preta – Confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado, sem marcas, com espessura mínima de 
2,0 mm, forrada internamente em poliamida/poliéste,r gáspea em couro tipo napa vacum, palmilha de 
montagem antiperfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex e solado bicomponente, com 
resistência à tração mínima de 15Mpa, alongamento percentual mínimo de 40%. CANO na mesma 
especificação acima (no que couber) acolchoado na parte traseira com espuma PU e revestido pelo lado 
externo em napa vacum e lado interno em 15% poliamida/poliéster  espessura mínima de 3 mm. 
Biqueira em couraçada impregnada com resina termoplástica, conformada a quente para aumentar a 
durabilidade. CONTRAFORTE couraçada impregnada com resina termoplástica. PALMILHA DE 
MONTAGEM à prova de perfuração confeccionada em 100% poliéster, impregnada e termo ligada 
quimicamente  com resina poliuretana, dublada com adesivo termoplástico, tratada com plasma que 
melhora a ligação e compacidade das partículas de cerâmica que proporcionam um maior grau de 
dureza e resistência mecânica física e química, dublada em manta não tecido (TNT) na região externa do 
pé do usuário para maior adesão na montagem, com espessura de 3,20 a 3,50 mm, PALMILHA DE 
LIMPEZA em látex, com sistema de absorção de impacto, respirável, antibacteriana, efeito memória, alta 
absorção e desorção de água, dublada em microfibra impregnada em poliuretano respirável. Dureza 
(Asker C) desorção de água após 24 horas. AVIAMENTOS com costuras na gáspea, reforço frontal, partes 
dianteira e traseira do cano feitos com linha 30 e as demais com linha 40, ambas de nylon. SOLADO bi 
componente constituído por sola em borracha alto gripp legítima cor preta e entressola em poliéster. 
Deverá ser costurado apenas na região do bico para evitar deslocamento, costurado de um lado a outro 
iniciando onde se encontra um detalhe em V. O detalhe em V tem a função de ajudar na flexibilidade do 

calçado. Numeração: deve seguir a escala francesa e estar impressa na parte interna do sapato, partindo 
do nº 37 até o nº 47 e deve ainda possuir a medida em centímetro equivalente a cada número. 

3 39 COTURNO TÁTICO MILITAR   
Coturno couro com cadarço e com zíper do lado interno para facilitar o fechamento na cor preta. A Bota 
cano longo deverá ser confeccionada em couro bovino tipo nobuckhidrofugado, sem marcas, com 
espessura entre 1,8 e 2.0 milímetros, complementado com tecido de fio poliamida tipo Cordura Rip stop 
ou similar, forração interna deve ser em micro filamentos para melhor transpiração interna, biqueira 
confeccionada em material termoplástico de alta resistência com sobreposição em borracha vulcanizada 
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a frio para proteção, solado composto de borracha polibutadieno e tapete de EVA para maior absorção 
de impacto e aumento do conforto na dinâmica de caminhar. Especificações técnicas: CABEDAL – deverá 
ser confeccionado em couro bovino tipo nobuck hidrofugado, estruturado com duas camadas para 
melhorar o conforto, estrutura e flexão, aparência final semi-fosca, na cor preta. COLARINHO -deverá 
ser em napa vestuário com espessura de 0,8 a 1,0mm hidrofugado. O forro deve possuir tratamento 
bactericida ser dublado com espuma polimérica de 6 milímetros com densidade de 45 na parte interna 
do cano para melhor conforto. FORRO DO CABEDAL - deverá ser confeccionado em malha têxtil 3D ou 
similar sem espuma de célula fechada, de rápida dispersão de umidade interna, deverá ainda ter o 
sistema de “meia” com fechamento paralelo e costura tipo zig-zag selado por fusão a quente com fita 
selagem impermeável. Malha 3D tem proteção antimicrobiana de Prata Ativa ou similar, que inibe a 
proliferação da bactéria Sthaphylococcus Aureus (ATCC 6538), O Coeficiente de Permeabilidade superior 
20mg/cm2 de acordo com normas de Coturnos Militares. A forração interna deve ser construída em 
sistema de meia com membrana 100% impermeável e respirável, feita de um poliéster especial que não 
é poroso. A membrana deve ser extremamente elástica (> 300%) e por isso é especialmente adequada 
para uso em calçados. A direção desse movimento é determinada pela direção da concentração de 
vapor de água gradiente. A bota deve atender aos critérios técnicos de controle Waterproofing Dinamic 
Test e às especificações técnicas e ensaios laboratoriais segundo as normas NBR, que constituem 
especificações e critérios de ensaios. Na região do calcanhar deve ser fixada uma proteção interna em 
couro tipo vegetal com espessura de 0,8 a 1,0mm para melhor performance no atrito do calcâneo com o 
contraforte; deverão ser confeccionado em contraforte, material termoplástico de alta durabilidade e 
resistência, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por 
calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster, com espessura de 1,2 milímetros; PALMILHA DE 
MONTAGEM – Em resina conformada com a finalidade de segurança e melhor flexão, com espessura de 
2,0mm para melhor nivelamento e proteção à penetração de objetos pontiagudos, resistente a 
deformação e com grande capacidade de absorção e desorção de umidade. Não deve possuir objetos 
metálicos. SOBREBIQUEIRA – em borracha de polibutadieno elástica de 1,5mm de espessura, 
acabamento com lixa dos dois lados e fixada na região da biqueira através de vulcanização a frio (não 
serão permitidas costuras) para proteção e segurança durante o uso. PALMILHA DE CONFORTO – 
Palmilha de conforto em base Urethane com formato anatômico e sistema regular fit (ajuste ao pé) para 
melhor distribuição do caminhar. Espessura de 9mm no salto, 12mm no enfranque e 6mm na planta. 
Possuir tratamento bactericida integral que inibe a proliferação da sudorese excessiva e fungos 
responsáveis por diversas doenças dermatológicas e odores indesejados. ATACADOR OU CADARÇO – O 
atacador deve ser com tratamento de água-repelente para não encharcar, constituído em poliéster com 
formato tubular (Redondo) tramado de forma circular, medindo 1,8 metros de cumprimento e 15 
milímetros de circunferência com ponteiras resinadas e miolo em cabo duplo também de poliéster para 
melhor durabilidade. PASSADORES E GANCHOS - Na parte superior do passador de cadarço deve conter 
3 pares (em cada pé) de ganchos em nylon, com pino de latão (liga de cobre com zinco) maciço rebitado. 
Na parte inferior deve ter 6 pares (em cada pé) de passadores de nylon, também com pino de latão 
maciço rebitado. REBITES – em latão (liga de cobre com zinco) sendo o pino inferior com a medida de 
aproximadamente 9mm de cumprimento, base aproximada de 7mm e na parte superior (cabeça) 
medindo aproximadamente de 7mm para melhor fixação e segurança dos passadores, ganchos e 
travadores durante o ajuste. Os rebites devem ser na cor preta com pintura eletrostática anti-corrosiva. 
AVIAMENTOS costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira do cano deverão 
ser feitas com linha 30 e as demais com linha 40, ambas de poliamida. ENTRESSOLA – deverá ser 
confeccionado um tapete em EVA 4 milímetros em toda extremidade da palmilha, para proporcionar 
maior absorção de impacto; SOLADO – Vibram outdoor ou similar, confeccionado com massa especial 
para melhor aderência, abrasão e resistência térmica. A borracha composta de estireno-butadieno e 
polibutadieno vulcanizado a base de enxofre para proporcionar durabilidade e abrasão. DETALHES 
GERAIS. Identificação do calçado: a identificação do fabricante deve ser impressa ou estampada ou 
gravada sobre o solado (na região do enfranque). Numeração: deve seguir a escala francesa, partindo do 
nº 37 até o nº 47, distribuídos conforme pedido. Cabedal: Parte do calçado constituído de gáspea e 
cano, tendo as diversas peças unidas entre si por linhas de costura, devendo atender as seguintes 
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especificações técnicas (aplicam-se estes requisitos, no que couber, ao mesmo tipo de couro empregado 
em outros locais): COURO NOBUCK: a) Matéria-prima: couro bovino curtido ao cromo tipo nobuck, com 
espessura e tratamento de hidrofugação com absorção de água (sistema Bally) segundo a norma 
internacional de impermeabilização; b) O tingimento deve ser atravessado, no carnal e na flor na cor 
preta; c) Espessura 18/20 linhas (1,8 a 2,0 milímetros) d) Resistência à flexão (sem danos visíveis a olho 
nu); d) Resistência ao rasgamento: deve apresentar valor mínimo de 180,0 N/cm. f) Resistência da 
adesão do acabamento: -A seco mínimo – 300 g/cm; -A úmido mínimo – 150 g/cm; e) Resistência da cor 
ao atrito. f) Resistência à penetração de água. CORDURA RIP STOP OU SIMILIAR: Tecido de alta 
performance feito em tear plano com fios 100% poliamida, de média tenacidade, que proporcione as 
seguintes características: excelente resistência ao rasgo e perfurações devido ao entrelaçamento duplo 
de fios nos quadrados, além de leveza, durabilidade, boa permeabilidade ao vapor. O tecido deve ser 
testado e aprovado de acordo com as novas pertinentes, clausula tecidos de uso externo em Calçados. 
2- Estrutura – Tela (Tafetá) 3- Fios/cm no Urdume - Gramatura - 230 gr/m2, variação + - 23gm2 7- 
Composição – 100% Poliamida 6.6 – media tenacidade 8- Resistencia ao Rasgamento (Método 
Elmendorf). Permeabilidade ao vapor de umidade (MVP) > 30mg (cm2/h). LINHA PARA COSTURA DO 
CABEDAL: a) Matéria-prima: 100% poliamida, nas costuras simples, duplas e triplas; b) Cor: preta. 
FORRO TÊXTIL a) Matéria-prima: tecido de fibra têxtil tramado de boa resistência e flexão; b) Gramatura: 
valor mínimo 240 g/m²; c) Resistência à fricção: deve resistir 30 ciclos sem ocorrência de ruptura das 
fibras superficiais. CONTRA-FORTE a) Matéria-prima: Material termoplástico de alta durabilidade e 
resiliência, constituído por uma lâmina de resinas de polímeros, contendo adesivos granulados ativados 
por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster; material ecologicamente correto, totalmente 
reciclável. b) Espessura: 1,2 milímetros. PALMILHA. a)Palmilha de conforto moldada em base Urethane, 
revestida com tecido poliéster pluma, com espessura de 9mm no calcanhar, 12mm no enfranque e 6mm 
na planta com tratamento bactericida e fungicida que reduz a proliferação de fungos e bactérias que 
causam mau odores. b) Resistência da cor ao atrito: - A seco mínimo – 70 – ciclos – grau – 4,0 Escala 
cinza. - A úmido com solução de suor mínimo – 30 – ciclos – grau – 4,0. Escala cinza. SOLADO. a) 
Constituídos de borracha/EVA na cor preta vulcanizada a frio diretamente no cabedal, com propriedades 
físicas e dimensões definidas, palmilha de montagem, calcanheira e enchimento do salto. SOLA. a) Peça 
de borracha integrante do solado, fixada ao cabedal por processo de dublagem; b) Matéria-prima: 
borracha de estireno-butadieno vulcanizada a base de enxofre; PALMILHA DE MONTAGEM: a) Peça 
integrante do solado, destinada a fixação deste ao cabedal. Constituída de fibra resinada resistente a 
penetração de objetos pontiagudos. Deve ter espessura aproximada de 2,5 milímetros. b) Matéria-
prima: em resina ligada quimicamente aproximadamente com 2,0 milímetros de espessura que não 
absorve umidade; c) Espessura: valor aproximadamente  2,0 milímetros; Peso a) O peso do par da bota 
tática não poderá ultrapassar 1,4 quilogramas, tendo como referência o número 40. b) A diferença entre 
a massa do pé esquerdo do calçado e a massa do pé direito não deve ultrapassar 10 gramas, conforme 
norma NBR a este respeito.  
EMBALAGEM Embalagem individual: Caixa de papelão com medidas de aproximadamente  34 
centímetros de comprimento, 13 centímetros de altura, 34 centímetros de largura, indicação externa da 
referência, numeração correspondente ao modelo embalado, nome e logomarca do fabricante.  

4 39 BOTA MOTOCICLISTA 
Bota de cano alto com porta objetos na direita e esquerda e elástico para ajuste da panturrilha, cor 
preta com acabamento na borda em tira de napa vestuário dobrada e fixada do inicio da abertura do 
fecho até a outra extremidade. Cabedal constituído em couro bovino tipo vaqueta de flor integral não 
impregnada, na cor pta 100% semi-fosca, hidrofugado, espessura de 1.8 a 2.0mm, resiste à penetração 
de água no mínimo 120 minutos e resistência mínima à tração de 15 N/mm2, sem marcas, isenta de 
cortes, furos, cicatrizes. O couro é reforçado em camadas, sendo dublado com tecido de fibras têxteis e 
etileno-acetato de vinil com aproximadamente 3mm de espessura e densidade de 0,12 g/cm3 que 
proporciona melhor isolamento térmico e proteção a pequenos impactos. As áreas de articulações e 
colarinho com desenho anatômico feito em napa vestuário com recheio de espuma de poliuretano com 
aproximadamente 6mm de espessura, densidade aproximada de 0,70g/cm³ e costuras formando gomos, 
para melhorar o conforto ao caminhar, movimentar e pilotar motocicleta. Sendo que no colarinho um 
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gomo na parte traseira e um gomo na parte dianteira e nas áreas de flexão 15 gomos na dianteira e 12 
gomos na traseira. As áreas de proteção na lateral externa entre a borda do solado e o cabedal, a 
taloneira e o reforço da gáspea para contato com alavanca de marcha devem ser constituídas de 
borracha linear de alta elasticidade, medindo 1,5mm de espessura e estarem fixadas através de costuras 
duplas, sendo que o reforço da gáspea e a taloneira devem estar sobrepostas à estas partes estruturais 
e acompanhar o desenho de cada peça. A forração interna deve ser construída em sistema de meia com 
membrana 100% impermeável e respirável, feita de um poliéster especial que não é poroso. A 
membrana deve ser extremamente elástica (> 300%) e por isso é especialmente adequada para uso em 
calçados. A bota deve obrigatoriamente possuir este sistema com pelo menos 75% altura do eixo do 
cano e atender aos critérios técnicos de controle WaterproofingDinamic Test e às especificações 
técnicas e ensaios laboratoriais segundo as normas NBR que constituem especificações e critérios de 
ensaios. A forração interna juntamente com a membrana ainda deve ser dublada em micro filamentos 
tipo Smartec Air® com tecido de rápida dispersão e selagem das costuras com fita hot-melt para garantir 
a impermeabilização e transpiração interna. O solado deve ser composto em bi-componente e bi-
densidade, sendo a primeira camada em borracha massa grip desenhado com derrapante tipo Anabela 
com travamento mínimo para pedal, sendo que na região do enfranque deve possuir uma elevação na 
borda lateral para estruturação do movimento de pilotagem e a segunda camada não pode ser exposta, 
constituída em recheio de etil vinil arilafrezada em formato anatômico medindo 15mm no salto, 5mm 
no enfranque e 7mm na planta vulcanizada na primeira camada de forma que proporcione melhor 
conforto e absorção de impacto. A bota deve atender todos os ensaios especificados segundo normas 
NBR vigente de calçados de uso ocupacional e o C.A deve ter memorial descritivo especificando bota 
para uso em motociclismo. Na lateral externa e na região do calcanhar, a bota deve possuir refletivo de 
alta reflexibilidade noturna na cor cinza, medida mínima de 17mm por 90mm em formato linear ao 
desenho da taloneira e na lateral 13mm na maior área por 100mm entre as extremidades não lineares.  
Na borda do cano, um sistema de ajuste na região da panturrilha deve ser incorporado. Internamente 
revestido com malha de neoprene emborrachada ou similar e recoberto com protetor FIT (ajustável), 
flexível e acolchoado, para que o usuário possa controlar e adequar conforme a sua necessidade e 
conforto. O peso da bota deve ser menor ou igual 850g (pé numero 40) e a diferença entre a massa do 
pé esquerdo do calçado e a massa do pé direito não deve ultrapassar 10 gramas, conforme norma NBR 
vigente. A altura deve ser de 350mm medindo externamente da base do solado até a borda do cano e 
320mm internamente a partir da palmilha montagem até a borda do cano. DAS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS: CABEDAL – deverá ser confeccionado em couro bovino tipo vaqueta de flor integral 
hidrofugada com acabamento não impregnado, com espessura de 18/20 linhas (1,8 a 2,0 milímetros), 
com tratamento especial na fibra, aparência final semifosca, na cor preta; COLARINHO -deverá ser no 
mesmo couro do cabedal hidrofugado dublado com tecido e forro interno em tecido sanitec na traseira 
e napa vestuário na parte frontal para melhor resistência. O enchimento do colarinho deve ser em 
espuma polimérica D70 de 6mm para melhor conforto; FORRO TÊXTIL DO COLARINHO a) Matéria-prima: 
tecido sintético de boa resistência e flexão tipo sanitec com tratamento bactericida; b) Gramatura: valor 
mínimo 170 g/m²; c) Resistência à fricção: deve resistir 30 ciclos sem ocorrência de ruptura das fibras 
superficiais. COURO TIPO VAQUETA E NAPA VESTUÁRIO: a) Matéria-prima: couro bovino tipo vaqueta de 
flor integral, não impregnada, com espessura, com tratamento de hidrofugação com absorção de água 
máxima 35%/7h (sistema Bally) segundo a norma internacional de impermeabilização DIN EN ISO 5403; 
b) O tingimento deve ser atravessado, no carnal e na flor na cor preta; c) Espessura vaqueta:18/20 linhas 
(1,8 a 2,0 milímetros) da napa vestuário 8 / 10 linhas (0,8 a 10 milímetros) d) Resistência à flexão (sem 
danos visíveis a olho nu): -A seco mínimo – 30.000 flexões; -A úmido mínimo – 15.000 flexões; e) 
Resistência ao rasgamento: deve apresentar valor mínimo de 180,0 N/cm. f) Resistência da adesão do 
acabamento: -A seco mínimo – 300 g/cm; -A úmido mínimo – 150 g/cm. g) Resistência da cor ao atrito 
(abrasão mínima de 150 +/-, conforme norma DIN 53516): -A seco mínimo – 100 ciclos – grau 4,0 Escala 
cinza; -A úmido mínimo – 50 ciclos – grau 4,0 Escala cinza. h) Resistência à penetração de água: -A 
penetração não deve ocorrer antes de 2 horas. PALMILHA DE MONTAGEM – deverá ser em fibra 
resinada ligada quimicamente para melhor higienização, absorção e desorção de água com 2,5 
milímetros de espessura, montada no cabedal com recheio de micro polímero para melhor isolamento 
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de calor por contato na superfície e conforto; a) Espessura: valor 2,5 milímetros; PALMILHA DE 
CONFORTO – deverá ser composta em base de urethane para melhor conforto e conformação dos pés, 
sendo 9mm no salto, 12mm no enfranque e 6mm na planta anatomicamente desenhada para os pés, 
dublada com tecido de malha 3D e proteção antimicrobiana. a) Espessura: Mínimo de 9 milímetros na 
parte traseira e 6 milímetros na parte dianteira e 12 milímetros no enfranque; b) Resistência da cor ao 
atrito: - A seco mínimo – 70 – ciclos – grau – 4,0 Escala cinza. - A úmido com solução de suor mínimo – 
30 – ciclos – grau – 4,0 Escala cinza. AVIAMENTOS – deverão ser de fio poliamida de torção cruzada para 
melhor resistência da costura, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes 
dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha 30 e as demais com linha 60, ambas de 
poliéster/poliamida. LINHA PARA COSTURA DO CABEDAL a) Matéria-prima: poliéster/poliamida, nas 
costuras simples, duplas e triplas; b) Cor: preta. FECHAMENTO – em zíper lateral de nylon com sistema 
de travamento, revestido em couro vaqueta tipo do cabedal com fecho de contato em toda sua 
extremidade. Em sua abertura deve possuir um fole em couro tipo napa vestuário dublada com tecido 
na mesma especificação do forro; SOLADO – deverá ser com borda desenhada anatomicamente para 
melhor conforto e flexibilidade, confeccionado em borracha composta de estireno-butadieno 
vulcanizado a base de enxofre massa grip ou similar e entresola de EVA densidade mínima de 0,25g/cmᶟ; 
b) MEDIDAS devem obedecer à respectiva norma ABNT NBR; c) Cor: preta; DETALHES GERAIS. 
Identificação do calçado: a identificação da marca do fabricante deve ser vulcanizada em peça única em 
formato oval na região do enfranque no fundo do solado. Numeração: deve seguir a escala francesa e 
está impregnada na parte interna da bota, partindo do nº 35 até o nº 45 e deve ainda possuir a medida 
em centímetro equivalente a cada número. A Guarda Municipal de Taboão da Serra reserva o direito de 
solicitar ensaios comprobatórios em laboratórios credenciados ao Inmetro segundo as especificações e 
normas deste edital para atestar a qualidade caso a comissão entenda ser necessário. • Tamanho – 
Quantidade Tamanho 39 a 45. EMBALAGENS: Embalagem individual: Caixa de papelão acabamento de 
primeira qualidade, indicação externa da referência, numeração correspondente ao modelo embalado, 
nome e logomarca do fabricante e indicação da pagina (site) do fabricante na internet.  
OBS. DEVERÁ TER PORTA OBJETOS NA DIREITA E ESQUERDA E ELÁSTICO PARA AJUSTE DA PANTURRILHA 

5  20 CINTURÃO NYLON COLDRE DESTRO 938 
O cinturão de uso tático e operacional será confeccionado preto fosco, semiflexível,  de 110 cm a 250 
mm x 50mm,aproximadamente,de largura, mais fino nas pontas para facilitar a dobra. Ambas as pontas 
cantos arredondados e a fita terá uma face lisa e a outra com estampas antiderrapantes, a fim de obter-
se a aderência necessária para suportar o peso do equipamento a ser utilizado, evitando ainda 
deformidades ou rugas nos sentidos verticais e horizontais. As bordas deverão estar retilíneas e livres de 
rebarbas para receberem um debrum composto de fita de nylon 100% poliéster com tramas e 
urdumessuper finos, de cor preta e brilho médio, o qual deverá ser aplicado em todo o contorno do 
cinto de forma uniforme por aparelho próprio instalado na máquina de costura industrial reta. A costura 
do debrum em volta do cinturão será com linha 100% poliamida nº 40 de cor preta brilhante e a emenda 
do debrum deverá estar termo soldada. O cinturão se fixará à capa de proteção por meio de 4 (quatro) 
passadores de fita de nylon, semi rígida, brilho médio e com tramas finas, indo até a alça da fivela e 
retornando as pontas rumo ao centro. Em cada uma das pontas haverá um passador de fita de nylon, 
semi-rígida, brilho médio e com tramas finas formando um anel com as pontas termo soldada. A fivela 
modelo tic-tac será em fibra de nylon de alta resistência com triplo travamento. Deverá vir completo 
com porta gas, porta algema, porta carregador ajustável, porta tonfa, coldre com trava, protetor lombar, 
fivela preta, inscrição GCM, fiel retrátil gravado GCM. 
 

6 4 CINTURÃO NYLON COLDRE CANHOTO 938 
Mesmo descritivo anterior para canhoto. 

7  79 CINTURÃO NYLON COLDRE DESTRO 838 
Mesmo descritivo anterior. 

8  7 CINTURÃO NYLON COLDRE CANHOTO 838 
Mesmo descritivo anterior. 
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9 202 CINTURÃO COURO COLDRE DESTRO 938 
Confeccionado em couro tipo soleta curtida ao cromo e recurtido ao tanino, na cor preta, hidrofugada, 
estampa box com brilho, com 2,8 a 3 mm de espessura, forrado com vaqueta na cor preta, 0,8 a 1 mm 
de espessura, com 50 mm de largura e costurado em toda a volta com linha nº 16 (superior) e 30 
(inferior), terá em uma extremidade um passador rebitado com dois rebites nº 3 preto em latão 
juntamente com a chapa de proteção da fivela, que deverá possuir estampado em baixo relevo, o nome 
da empresa, modelo da arma/calibre e data de fabricação; e na outra extremidade, no lado interno, 
velcro na cor preta, medindo 100 mm (gancho) e 300 mm (argola), para ajuste do cinto.Deverá vir 
completo com porta gás, porta algema, porta carregador duplo ajustável (Magazine de 15 ou 19 
munições), porta tonfa, coldre com trava, protetor lombar, fivela dourada prensada, inscrição GCM, fiel 
retrátil gravado GCM. 

10 10 CINTURÃO COURO COLDRE CANHOTO 938 
Mesmo descritivo anterior. 

11 111 CINTURÃO COURO COLDRE DESTRO 838 
Mesmo descritivo anterior para destro. 

12 8 CINTURÃO COURO COLDRE CANHOTO 838 
Mesmo descritivo anterior para destro. 

13 15 COLDRE ROBOCOP DESTRO 938  
Confeccionado em Nylon, possui porta carregador Fita com regulagem de altura presa no fechamento 
do coldre para evitar que durante atividades de técnicas aeromoveis a pistola venha cair. Revestimento 
interno em tecido aerado MESH AIR alcochoado com espuma de polietileno. Passador tico com sistema 
especial de fixação no cinto. COLDRE ROBOCOP. 

14 2 COLDRE ROBOCOP CANHOTO 938 
Mesmo descritivo anterior para canhoto. 

15 17 COLDRE ROBOCOP DESTRO 838 
Mesmo descritivo anterior para destro. 

16 2 COLDRE ROBOCOP CANHOTO 838  
Mesmo descritivo anterior para canhoto. 

17 9 COLDRE DE CINTURÃO DE NYLON DESTRO 938 
Cordura com trava anti arrebatamento 

18 2 COLDRE DE CINTURÃO DE NYLON CANHOTO 938 
Cordura com trava anti arrebatamento 

19 12 COLDRE DE CINTURÃO NYLON DESTRO 838 
Cordura com trava anti arrebatamento 

20 2 COLDRE DE CINTURÃO NYLON CANHOTO 838 
Cordura com trava anti arrebatamento 

21 30 COLDRE DE COURO DESTRO 938 
Soleta com trava anti arrebatamento  

22 5 COLDRE DE COURO CANHOTO 938 
Soleta com trava anti arrebatamento  

23 35 COLDRE DE COURO DESTRO 838S 
oleta com trava anti arrebatamento  

24 6 COLDRE DE COURO CANHOTO 838 
Soleta com trava anti arrebatamento  

 

 

4. DAS AMOSTRAS. 
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4.1. A vencedora, classificada e habilitada, deverá apresentar amostra de  qualquer numeração 

(um par no caso de calçados), conforme especificações descritas, no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis. 

4.2. AS AMOSTRAS NÃO NECESSITAM CONTER PERSONALIZAÇÕES 

4.3. Onde não houver outra indicação específica, fica determinada a tolerância de +/-5% para 

todos os valores ou medidas indicadas no presente descritivo. 

4.4. A ausência da entrega de uma ou mais amostras ou reprovação na avaliação de uma ou 

mais amostras, conforme critérios objetivos indicados, implicará na desclassificação da 

proposta comercial da licitante, conforme artigo 4º da Lei 10.520, inciso X: “Especificações 

técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital”. 

4.5. As amostras deverão ser entregues mediante protocolo no prazo supra na Secretaria de 

Segurança e Defesa Social, das 9 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas, nos dias úteis com 

o Sr. Luis. 

4.6. Se aprovadas, as amostras ficarão retidas até o primeiro fornecimento, para comparação 

com o produto que será entregue, sendo então devolvidas ao contratado mediante 

protocolo ou incorporada ao pedido total mediante ajuste das partes; 

4.7. Se reprovadas, as amostras serão devolvidas ao proponente a partir da homologação e 

adjudicação do objeto, mediante protocolo. 
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ANEXO VII 

 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº G-025/2018 

Processo Administrativo Nº 6396/2018 

 

OBJETO: “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS (SAPATO, BOTA, COTURNO, CINTURÃO, 

COLDRE) PARA A GCM DE TABOÃO DA SERRA” 

 

QUANTIDADES E PREÇOS MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

 

ITEM QTD. 
DESCRIÇÃO ACESSÓRIOS PARA O UNIFORME DA  GUARDA 

CIVIL MUNICIPAL  

Valor 
máximo 
unitário 

1 18 SAPATO SOCIALFEMININO  R$     121,07  

2 287 BOTA OPERACIONAL CANO CURTO  R$     242,42  

3 39 COTURNO TÁTICO PARA MOTOCICLISTA  R$     378,83  

4 39 BOTA MOTOCICLISTA  R$     530,70  

5 20 CINTURÃO NYLON COLDRE DESTRO 938  R$     241,00  

6 4 CINTURÃO NYLON COLDRE CANHIOTO 938  R$     241,00  

7 79 CINTURÃO NYLON COLDRE DSTRO 838  R$     241,00  

8 7 CINTURÃO NYLON COLDRE CANHOTO 838  R$     241,00  

9 202 CINTURÃO COURO COLDRE DESTRO 938  R$     393,67  

10 10 CINTURÃO COURO COLDRE CANHOTO 938  R$     393,67  

11 111 CINTURÃO COURO COLDRE DESTRO 838  R$     393,67  

12 8 CINTURÃO COURO COLDRE CANHOTO 838  R$     393,67  

13 15 COLDRE ROBOCOP DESTRO 938  R$     134,83  

14 2 COLDRE ROBOCOP CANHOTO 938  R$     134,83  

15 17 COLDRE ROBOCOP DESTRO 838  R$     134,83  

16 2 COLDRE ROBOCOP CANHOTO 838  R$     134,83  

17 9 COLDRE DE NYLON DESTRO 938   R$       81,77  

18 2 COLDRE DE NYLON CANHOTO 938  R$       81,77  

19 12 COLDRE DE NYLON DESTRO 838  R$       81,77  

20 2 COLDRE DE NYLON CANHOTO 838  R$       81,77  

21 30 COLDRE DE COURO DESTRO 938  R$     172,33  

22 5 COLDRE DE COURO CANHOTO 938  R$     172,33  

23 35 COLDRE DE COURO DESTRO 838  R$     172,33  

24 6 COLDRE DE COURO CANHOTO 838  R$     172,33  
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ANEXO VIII 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº G-025/2018 

Processo Administrativo Nº 6396/2018 

 

OBJETO: “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS (SAPATO, BOTA, COTURNO, CINTURÃO, 

COLDRE) PARA A GCM DE TABOÃO DA SERRA” 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

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

LICITANTES, FAVOR O CASO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO DE 

CREDENCIAMENTO) 

  

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa ____________________________________________ 

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________ é microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando 

apta, portanto, a exercer o direito de preferência, bem como, havendo alguma restrição 

na comprovação da regularidade fiscal, desde que apresente toda a documentação, 

mesmo que contendo restrição, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 

do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 

regularização da documentação no presente procedimento licitatório. 

 

Declaro ainda estar ciente que a não regularização da documentação, no prazo 

previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

Local, ___ de ___________________  de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

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

Nome:   

R.G.:  
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Cargo: 

 

ANEXO IX 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO REGISTRO Nº G-025/2018 

Processo Administrativo nº 6396/2018 

 

OBJETO: “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS (SAPATO, BOTA, COTURNO, CINTURÃO, 

COLDRE) PARA A GCM DE TABOÃO DA SERRA” 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA 

CONTRATADA:_____________________ 

CONTRATO DE ORIGEM nº G-025/2018 

 

OBJETO: RP - “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS (SAPATO, BOTA, COTURNO, CINTURÃO, COLDRE) 

PARA A GCM DE TABOÃO DA SERRA” 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 

cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 

julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 

processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 

couber. 

 

Outrossim, declaramos estar CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem 

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, 

precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

 

Taboão da Serra, ....... de ....................... de 2018. 

 

 

 

TAKASHI SUGUINO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E-mail institucional:____________________ 

E-mail pessoal:________________________ 

CONTRATANTE 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL 
(Em atendimento a resolução nº 06/06, editada pelo TCE/SP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aditamento as instruções 01/02 e 02/02) 

 

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Órgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 

 

Contrato : G-025/2018 

 

Objeto : OBJETO: “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS (SAPATO, BOTA, 

COTURNO, CINTURÃO, COLDRE) PARA A GCM DE TABOÃO DA 

SERRA”. 

 

Detentora : ........................................................ 

Responsável : TAKASHI SUGUINO 

 

Cargo : Secretário de Administração 

 

R.G. : X.025.025-X 

 

C.P.F. : 025.025.025-XX 

 

Endereço 

Residencial 

: Rua _____________, ___ – Ap. ___ – ________ – SP – CEP 025XX-025 

 

 

Endereço 

Comercial 

: Pça. Miguel Ortega, 439 – Pq. Assunção – Taboão da Serra – SP - 

CEP 06754-910 

 

 

Telefone 

 

: 

 

11-025X-025X 

 

E-mail 

 

: 

 

takashi.suguino@taboaodaserra.sp.gov.br 

 

 

 

TAKASHI SUGUINO 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

mailto:takashi.suguino@taboaodaserra.sp.gov.br
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CADASTRO DO GESTOR 
(Em atendimento a resolução nº 06/06, editada pelo TCE/SP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aditamento as instruções 01/02 e 02/02) 

 
Contratante : Prefeitura de Taboão da Serra 

 

Contrato : G-025/2018 

 

Objeto : “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS (SAPATO, BOTA, 

COTURNO, CINTURÃO, COLDRE) PARA A GCM DE TABOÃO DA 

SERRA” 

 

Contratada : ............................................................. 

 

Responsável : Sandro da Silva Léo 

 

Cargo : Comandante da GCM/TS 

 

R.G. : X.025.025-XX SSP/SP 

 

C.P.F. : 025.025.025-XX 

 

Endereço 

Residencial 

: Rua ____________________, nº __ – Jardim _____ – São 

Paulo/SP - CEP 025XX-025. 

 

Endereço 

Comercial 

: .................................. 

 

Telefone : ................. 

 

E-mail : ..................... 

 
 

COMANDANTE DA GCM/TS ....................... 
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Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCE/SP 
 

 

Contrato : G-025/2018 

 

Objeto : OBJETO: “RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS (SAPATO, BOTA, 

COTURNO, CINTURÃO, COLDRE) PARA A GCM DE TABOÃO DA 

SERRA”. 

 

 

Nome : PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO PIRES 

 

 

Cargo : Secretária Adjunta da Secretaria de Assuntos Jurídicos 

 

 

End. Coml. : Pça. Miguel Ortega, 286 – 2º andar – Pq. Assunção – Taboão da 

Serra – SP – CEP 06754-910 

 

 

Telefone : 11-4788-5469 

 

 

E-mail : patricia.pires@taboaodaserra.sp.gov.br  

 

 

 

 

 

PATRICIA DA CONCEIÇÃO PIRES 

Secretária Adjunta 

SJ 

  

mailto:patricia.pires@taboaodaserra.sp.gov.br
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 

(Em atendimento a resolução nº 07/14, editada pelo TCE/SP - Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, aditamento as instruções 01/08 e 02/08) 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA 

CNPJ Nº: 46.523.122/0001-63 

CONTRATADA:  

CNPJ Nº:  

CONTRATO Nº G-025/2018 

DATA DE ASSINATURA: __/__/____ 

VIGÊNCIA: 

OBJETO: ““RP - PARA A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS (SAPATO, BOTA, COTURNO, 

CINTURÃO, COLDRE) PARA A GCM DE TABOÃO DA SERRA” 
 

VALOR: 
 
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da 
Lei que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 
encontra-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e serão remetidos quando 
requisitados. 
 

Taboão da Serra, ___ de ____________ de 2018. 
 
 
 
 

TAKASHI SUGUINO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

Email: xxxxxxxxxxxxxxx 
 


